Consell de les Dones de Barcelona
Direcció de Feminismes i LGTBI
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

ACTA DE LA PERMANENT DEL CONSELL DE LES DONES
Identificació de la sessió en format telemàtic.
Núm.: 10
Data: 23 d’abril de 2020
Caràcter: ordinari
Horari: de 17:00 h a 19.30h

Assistents
Vicepresidenta
Gemma Altell, Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social.
Representants de la Tinència de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI:
o Comissionada d’Acció Social de la Tinència de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI, Sònia Fuertes
o Assessora de Feminismes i LGTBI, Eva Alfama
Associacions:
o Associació Genera, Clarisa Velocci
o Vocalia de Dones FAVB, Sylviane Dahan
o Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Marta Corcoy
Rius
o Fundació Aroa, Neus Pociello Cayuela
o Creación Positiva, Montse Pineda Lorenzo
o Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI, CC.OO de Catalunya, Alba
Garcia
o Associació Dones no Estàndards, Carme Riu
o Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, Rosa M.
Fernández Sansa
o Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Eva Gajardo
Rodríguez
o Consell Nacional de Dones d’Espanya, Rosa M. Artigas
o Associació Dones Juristes, Gemma Sahun
o Tamaia, Bea Cantero
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Representants tècniques dels departaments municipals:
o Directora de Feminismes i LGTBI, Bàrbara Roig
o Cap del Departament de Promoció dels Drets de les Dones i LGTBI,
Olga Arisó Sinués
o Directora Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, Sònia Ruiz
o Secretària tècnica del Consell de les Dones, Sílvia Serra

Ordre del dia
1. Salutació i benvinguda.
2. Informació sobre reorganització i acció municipal en el marc de les
polítiques de Drets Socials, Feminismes i LGTBI en context Covid-19 i
post Covid i en relació a les polítiques de gènere. A càrrec de l´Eva
Alfama, assessora de la Tinència i la Sònia Fuertes, Comissionada
d’Acció Social de la Tinència de Drets Socials, Justícia Global,
Feminismes i LGTBI.
3. Posada en comú de necessitats detectades, demandes i propostes de
futur.
4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. Salutació i benvinguda
Eva Alfama inicia la reunió i presenta els punts de l’ordre del dia. Seguidament
passa la paraula a la Sònia Fuertes
2. Informació sobre reorganització i acció municipal en el marc de les
polítiques de Drets Socials, Feminismes i LGTBI en context Covid-19 i
post Covid i en relació a les polítiques de gènere.
Sònia Fuertes explica quines són les principals actuacions des de Drets Socials
a partir de la situació originada per la situació de pandèmia de la Covid-19 i
l´estat d’alarma. En relació a les persones grans en situació d’especial fragilitat
per les característiques d´aquesta malaltia. S´ha impulsat una oficina tècnica de
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coordinació pel seguiment de les residències de gent gran. També s’ha
implementat programes amb el suport veïnal com el projecte Radars, el
programa Vincles i també amb els agents de salut. Es va produir una demanda
de cobertura de necessitats bàsiques per a població en general, problemes
d’habitatge,.. s’han duplicat els ajuts per necessitats bàsiques, per exemple per
alimentació s’ha augmentat els ajuts i els punts de distribució. Respecte al
sensellarisme, s´ha intentat donar una resposta àgil i diversificades respecte a
allotjament per poder garantir el seu dret a confinar-se de manera voluntària de
les persones, a través d´equipaments destinats a l’allotjament quan s’activa l’
operació fred i l´obertura d´un equipament per a persones consumidores de
drogues en situació de sensellarisme amb dificultats d’abstinència i el darrer
que s’ha obert és un equipament per joves migrants en situació de Covid i
finalment un altre equipament per a persones sense llar que han rebut l’alta
hospitalària i necessiten un acompanyament per acabar de passar la malaltia.
A partir d’ara el repte és les mesures per la situació post-covid en relació a les
garantís de renda, el dret d’habitatge i els drets de ciutadania, que són
aspectes treballats per exemple a través de les multes ( Drets de Ciutadania,
Guàrdia Urbana..) evitant una mirada punitiva cap a les persones, en aquests
moments. S’ha treballat també l´impuls de xarxes comunitàries per que puguin
donar els seus serveis.
Ha estat un període molt intens també per serveis socials, concentrant l’activitat
en 9 centres per poder garantir la rotació d’ equips en cas de situacions de
contagi i confinaments per contacte amb professionals positius per Covid.
L’Eva Alfama passa a explicar les actuacions realitzades des de la Direcció de
Feminismes i LGTBI per la situació d’emergència Covid-19. El SARA, que és el
servei d’atenció a les violències masclistes és el servei essencial que ha
realitzat atenció presencial i també atenció telefònica i telemàtica. Fa un
seguiment t molt proactiu de les dones usuàries, a banda d’ atendre urgències i
les dones noves que fan demanda i ha intensificat el seguiment i
acompanyament de les situacions complexes. Es detecta que estan arribant
menys dones i es preveu que els casos augmentin quan s’aixequi la situació de
confinament. Els recursos d’allotjament mantenen la seva atenció, amb les
mesures de seguretat ( plans de contingència, EPIS, etc..) i mantenint la
capacitat de seguir allotjant a noves urgències . S’han produït 9o acolliments en
aquestes 5 setmanes, que és un nombre inferior a l’habitual.
Pel que fa a la coordinació interinstitucional quinzenal amb L’ICD, Departament
de Treball i Afers Socials, Diputació.. per posar en comú, coordinar-nos,
articular i traslladar demandes i problemàtiques. També s’ ha creat un grup
específic setmanal amb l’Àrea de Seguretat i Prevenció municipal,
Transversalitat de Gènere, Mossos d´Esquadra per fer un seguiment de les
dades en matèria de violència i fer un seguiment o una actuació més proactiva.
En aquest espai s’han tractat temes com és el de la mobilitat de les dones que
no poden justificar el seu lloc de treball, anar a buscar serveis, en situació
administrativa irregular, etc..a través d’ un certificat d’autoresponsabilitat.
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A través del Circuit contra la Violència Masclista s’ha anat compartint les
situacions que detectaven els serveis, l’actualització d’informació,
recomanacions, materials a compartir, etc..
Respecte als PIADS, segueixen treballant telemàticament fent seguiment de les
dones usuàries i en breu obriran els tallers online i adaptant-se a la situació
actual i alguns nous temes.
S’ha creat un servei nou a nivell jurídic per dones en temes de violència
masclista, separacions, custòdies de fills i filles, estrangeria, etc.. El SAH (
Servei d’Atenció a Homes) manté la seva atenció, ABITS també continua
treballant telemàticament i puntualment fan atenció presencial, així com la
Unitat de Tràfic de Persones i a nivell d’urgències les atén el SARA. El centre
LGTBI segueix operatiu amb el servei d’ informació i acollida tant de situacions
ja ateses com noves i la programació online d’activitats.
Des del Barcelona Cuida´t que és un servei que depèn de la Regidoria de
Salut, Envelliment i Cures s’ha fet un suport específic per les treballadores de la
llar, difonent vídeos amb recomanacions, prevenció, cures, s’ha distribuït
materials de protecció, assessorament sanitari i assessorament jurídic i atenció
emocional, així com una línia telefònica d’assessorament a les famílies de
persones depenents o amb necessitat de cures.
Pel que fa als canals de comunicació, tenim la secretaria del Consell de les
Dones i les sessions amb el grup de Violència Masclista del consell i els
mecanismes que s’han vinculat al Circuit contra la Violència Masclista. Es
valora que com a Ajuntament caldrà mantenir molts dels dispositius que hem
activat en els propers mesos i caldrà revisar els pressupostos, les prioritats, i
anar ajustant les decisions segons com es vagi organitzant el desconfinament i
l’escenari post covid. Estem davant d’una situació inèdita, molt complicada amb
moltes incògnites i que el nivell d’emergència social, laboral i habitacional serà
mols gran després d’una situació de precarietat i feminització de la pobresa
molt greu ja prexistent.
Eva Alfama dona la paraula a Olga Arisó que informarà de la convocatòria de
subvencions vigent.
Olga Arisó informa que la convocatòria està suspesa arrel de l´actual decret
d’alarma, doncs un decret d’Alcaldia suspèn tots els procediments
administratius. Internament a nivell municipal, s’ha continuat amb el procés de
valoració de subvencions i la propera setmana està convocada la comissió de
valoració de l´Àrea de Drets Socials que implica l’aprovació final.
Avui s’ha publicat un decret d’Alcaldia sobre l’aprovació de les subvencions i
no es pot informar concretament encara perquè està pendent de les
instruccions pertinents per cada àrea municipal implicada. Sí que es planteja la
voluntat de poder fer front a aquesta situació d´excepcionalitat i autoritza a
resoldre les convocatòries de subvencions de manera motivada malgrat la
suspensió actuals dels procediments administratius. També parla d’allargament
de terminis d’execució de projectes i de justificacions afectades per l’estat
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d’alarma i de la possibilitat d’establir convenis i subvencions directes vinculades
a les situacions d’emergències de covid. Quan ens confirmin com s’articularà
us enviarem tota la informació a les entitats i serveis implicats.

3.- Posada en comú de necessitats detectades, demandes i propostes
de futur.
S’ obre un torn de paraules:
-

Clarisa Velocci pregunta si es pot accedir al Decret i Olga Arisó proposa
adjuntar l’enllaç del decret al xat d’aquesta reunió.

-

Montse Pineda planteja quin tipus de participació s’espera o es demana
del consell, doncs l’informe s’ha enviat poc temps abans de la reunió i
això no permet poder estudiar-lo i valorar-lo. Cal explicar quina és la
metodologia de treball d’aquest espai que és la comissió permanent i
quina capacitat d’influència i incidència política tenen les entitats del
consell de dones.
Comenta també que les entitats que treballen a Barcelona en temes de
violència masclista no estan recollides només es contemplen entitats de
salut o d’atenció a la pobresa. El treball d’aquestes entitats és poc visible
tot i que estan fent un treball complementari a l’Ajuntament.

-

Olga Arisó explica que la sessió d’avui té aquesta intenció, la primera
part ve a emmarcar el que ha estat l’acció municipal en clau de rendició
de comptes per que s’han realitzat dues reunions de grup de treball
violència masclista (GTVM) com sense haver-se convocat la permanent i
al següent punt de l’ordre del dia és on es desenvolupava com
operativitzar les propostes de treball conjunt amb grups de treball

-

Gemma Altell amplia que el tema a debat pot ser quin nivell d’incidència
política i pràctica pot tenir al pla d’actuacions de l’Ajuntament el que el
consell proposi, com s’interacciona amb un òrgan conjunt o espai de
treball de col·laboració.

-

Clarisa Velocci planteja quina és l’articulació d’aquest consells i dels
espais de participació. Informa que ha enviat un document del GTVM de
detecció i propostes que han fet les entitats respecte a serveis de
violència masclistes i de serveis socials més generalistes en l’atenció a
les dones durant aquesta situació originada per la Covid.

-

Carme Riu pregunta si com a entitat és pot aconseguir el material de
protecció pel servei d’atenció a dones amb discapacitat i les
professionals d’atenció de suport necessitarien aquest material.
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-

Argèlia García planteja la preocupació sobre les situacions de dones que
pateixen violència masclista i pregunta si queden protegides i amb
recursos per sortir-se´n.

-

Sònia Ruiz expressa que davant la important crisis social i econòmica
estem compartint aquest espai per fer un treball conjunt entitats i
administració de propostes i estratègies per poder millorar. Cal fixar la
mirada també altres espais de coproducció amb les entitats i dones
expertes de la ciutat com és l’Estratègia de la Feminització de la
Pobresa i la Precarietat. S’està preparant una sessió de treball i
redefinició i també des de l’Acord Ciutadà s’està a punt de començar
una avaluació d’aquesta estratègia, tenint en compte les aportacions del
moviment feminista.

-

Neus Pociello: des de les entitats s’agraeix les iniciatives i esforç de
resposta d’emergència municipals, com per exemple des de Cures i
Salut, que a més a més han demanat i visibilitzat l’actuació de les
entitats. Cal poder prioritzar els objectius comuns i concretar com podem
treballar plegades i que es visibilitzi també des de Feminismes el treball
de les entitats.

-

Alba García: agraeix la resposta d’emergència que s’ha exposat a nivell
municipal. Després de la situació inicial d’emergència cal pensar en com
generar un sistema de suport entre les entitats i entre les entitats i
l’administració en el moment del post situació Covid de precarietat
econòmica, laboral i altres crisis derivades de la situació actual.

-

Sònia Fuertes: explica que des de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva i l’Estratègia d’Inclusió i de reducció de desigualtats que
compta amb una comissió transversal on hi ha participació dels diversos
consells amb una metodologia acurada i compartida que pot ser molt útil.
Cal recollir aquestes reflexions i traduir-ho en propostes concretes en la
línia de l’Ajuntament de cogovernança i coproducció.

-

Clarisa Velocci: remarca la necessitat de transversalitzar la feina de les
entitats i les accions municipals, atès que hi ha problemes amb
demandes d’empadronament, el col·lapse de serveis socials, criteris
d’accés als recursos, situació administrativa irregular, emergència
alimentària,...en l’atenció a les persones de la ciutat. Les entitats reben
emergències que no reben resposta i per això s’ha fet el document-carta
a l’Alcaldessa doncs les accions municipals no són suficients
actualment. Malgrat el reforç dels serveis es continua atenent amb
lògiques des d’una perspectiva de drets i no de contraprestacions i cal
canviar els criteris d’atenció. Expressa que manquen recursos en els
serveis municipals i en les entitats i calen decisions polítiques per dotarlos.
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Es demana que el document elaborat al Grup de Treball de Violències
Masclistes s’enviï a tot el Consell de Dones per demanar la seva
adhesió.

Eva Alfama proposa crear un grup de treball del Consell de Dones al voltant de
l’ impacte del post-covid en la vida de les dones de la ciutat i trobar les
disfuncions i millores necessàries per abordar-les. Aquest grup també
comptaria amb participació de la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del
Temps. També informa de l’espai participatiu amb els diferents agents
econòmics, socials, etc.. en relació a les polítiques municipals necessàries amb
el nou escenari.
Gemma Altell expressa la necessitat d’un nou grup de treball transversal del
Consell de les Dones, específic, ad hoc i puntual per tractar la situació de postcovid, en paral·lel cal informar a tot el plenari del document realitzat i obrir la
participació del grup de treball a tot el consell amb un plantejament de
coproducció d’ iniciatives.
Montse Pineda comenta que creu que l’Ajuntament ha de crear un gabinet de
crisis on el Consell de Dones estigui representat, per veure com es realitza
aquesta transició de reorganització de serveis i transició estructural a nivell
social, econòmic,.. i conèixer la capacitat d’incidència de la participació de les
entitats. També destaca la possibilitat de convocar virtualment i fer votacions
electròniques per poder continuar amb la dinàmica ordinària del Consell de
Dones.
Olga Arisó destaca que tècnicament es valora important poder obrir aquesta
segona fase de treball conjunt d’elaboració de propostes en relació al nou
escenari de desigualtats de gènere i en general a Barcelona i arreu. Pensem en
un espai de treball conjunt amb la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques
del Temps, i aquesta és la proposta es planteja.

4.- Tema a proposta de l’entitat Dones No Estàndards i tancament de la
sessió.
Gemma Altell dona pas al Carme Riu que presenta un comunicat des de
l’Associació Dones no Estàndards, que s’ha enviat uns minuts abans d’iniciar
aquesta reunió. Explica que arrel del servei d’atenció domiciliària que presta l’
entitat han detectat que en situacions de persones que tenen un mínim d’un
33% de discapacitat, si han emmalaltit per la Covid i necessiten ventilació
mecànica no es prioritzen aquest casos amb el risc vital que això comporta. El
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protocol mèdic pot determinar deixar de donar aquest tractament i s’ha elaborat
una proposta a la Comissió biomèdica per demanar que apliquin una escala de
decisions diferent que contempli no només la discapacitat i l’edat. Com a
entitat es vol difondre aquesta situació on es deixi de banda aquests perfils de
població. El comunicat s’està compartint i es demana una actuació institucional.
Montse Pineda demana que des del Consell de Dones i des de l’Ajuntament de
Barcelona s’obri una investigació i es traslladi a la Sindicatura de Greuges i a
l’Oficina per la No Discriminació municipal per prendre les mesures que calguin.
Aquesta situació no necessita l’aprovació del plenari doncs és molt greu i és té
suficient legitimitat.
Olga Arisó explica que es traslladarà a l’OND i a la Direcció de Salut municipal
per si es necessari que arribi a la Fiscalia.

Gemma Altell planteja que si es crea un espai-taula de participació a nivell de
ciutat sobre les necessitats de la política municipal amb el nou escenari actual,
caldria establir quin és el paper i la capacitat del Consell de Dones en aquest
espai. Opina que la representació en el grup de treball del Consell caldria obrirla a tot el plenari no només a la Comissió Permanent.
Eva Alfama recull les demandes de participació en aquesta taula i a tots els
espais representats, així com la demanda reiterada al llarg de la sessió de la
importància de la capacitat d’incidència política i coproducció del propi consell
en tots aquests espais. Es compromet a garantir la participació del Consell i la
concreció de les prioritats que es determinin en aquesta taula de ciutat.

