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ACTA DE LA PERMANENT DEL CONSELL DE LES DONES 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 6 
Data: 24 d’abril de 2017 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.05 h a 20.00 h 
Lloc: Museu Picasso 
 
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 

Figueroa 
- 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  

 
Entitats convidades  
 

AGIMA (Josi Hernansáez) 
ALMENA, Cooperativa Feminista (Júlia Vega)  

      EOL (Mila Lozano i Rosa Castells ) 
 
      APFCIB (Sílvia Aldavert)  
 
Representants dels departaments municipals 
Cap del Departament de Transversalitat de Gènere, Sonia Ruiz 
Cap del Departament de Foment de la Participació, Elisenda Ortega 
 

Secretària 
Mercè Fernández 
 



 

 
 
Consell de les Dones de Barcelona 

 

2 

 

Suport al Consell  
Núria Poch 
 
Desenvolupament de la sessió 

1. Salutació i benvinguda 

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

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 no s’ha pogut fer el recompte correctament, 
però assenyala que la senyora Neus Pociello i la senyora Sylvianne Dahan no han 
pogut assistir-hi. 

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

- AGIMA (Josi Hernansáez) 
- ALMENA, Cooperativa Feminista (Júlia Vega)  
- EOL (Mila Lozano) 

La senyora Josi Hernansáez, en nom d’AGIMA, agraeix al Consell que acceptin la 
seva organització com a membre del mateix. Demana disculpes pel fet de no portar 
informació per escrit sobre la seva entitat i explica que un hacker informàtic li està 
causant molts problemes. 

Exposa que AGIMA és una xarxa de dones nascuda el 2008 amb l’objectiu de crear 
una associació des de la perspectiva de la dona global, treballant tant l’àmbit personal 
com professional i social. Comenta que ella va formar part d’EOL i diu que valora molt 
positivament la feina que s’hi fa en línia, però destaca que l’objectiu del grup d’AGIMA 
és fer trobades també fora de l’àmbit digital. 

Enumera les fundadores de l’organització, que són Amor Pujol, Gemma Berenguera, 
Tere Pérez, Mar Galindo i ella mateixa, i les defineix com connexió, reflexió, acció, 
emoció i visió. Explica que no tenen càrrecs, sinó que cadascuna aporta de si mateixa 
el que millor sap fer, i posa com a exemple que ella serveix molt per a connectar a 
persones. També fa saber que està en una situació de pseudojubilació i explica que, 
per aquest motiu, es pot dedicar més a l’organització que les altres companyes. 

Indica que el 2013 van fundar l’associació Wo+Men’s+Porgress, que incorpora també 
a homes que tenen esperit femení, i assenyala que des de llavors s’han fet altres 
activitats. Fa saber que es reuneixen un cop al mes i que estan compromeses amb el 
desenvolupament de la societat, i es mostra a la disposició de les membres del 
Consell per aclarir qualsevol dubte que tinguin sobre l’organització. Creu que és 
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important la visibilitat de les dones i crear noves xarxes i situacions perquè aquestes 
xarxes creixin. 

En darrer lloc, agraeix a Gemma Cànovas, membre d’AGIMA i EOL,  per haver posat 
en contacte la seva organització amb el Consell. 

La senyora Júlia Vega, en nom d’ALMENA Cooperativa Feminista, anuncia que 
ALMENA és una cooperativa creada recentment, que va iniciar els tràmits per 
associar-se el gener d’enguany. Comunica que es dediquen a la iniciativa social i 
sense ànim de lucre i fa saber que està composta de dues sòcies, Isabel Muntané i 
ella mateixa. Aprofita per excusar l’absència de la seva sòcia, que no ha pogut assistir 
a l’acte. 

Tot seguit, explica el recorregut de cadascuna d’elles i diu que Isabel Muntané és una 
periodista feminista que ha treballat en mitjans de comunicació i gabinets de premsa, i 
s’ha especialitzat en la perspectiva de gènere. Concreta que actualment codirigeix el 
màster de Comunicació i Gènere. Respecte a ella mateixa, anuncia que és psicòloga 
de formació i que ha treballat durant més de quinze anys en entitats sobre temes 
diversos però, sobretot, en temes de dones, duent a terme projectes psicosocials. 
Matisa que en la seva darrera etapa va treballar a l’Institut Català de les Dones duent a 
terme el programa de violència masclista del Govern de la Generalitat. 

Comenta que des de la cooperativa volen treballar la incidència política per canviar els 
models heteronomartius i contribuir a la llibertat de les dones, i expressa la voluntat de 
crear projectes en la línia de l’abordatge de les violències masclistes i la comunicació i 
el gènere. Fa saber que la decisió de crear una cooperativa reposa sobre el 
convenciment de la utilitat d’aquest tipus d’organització, i es mostra partidària de la 
iniciativa i l’economia social, així com de les xarxes d’entitats de dones i de les 
possibilitats de col·laborar amb altres organitzacions. Creu que participar en aquest 
consell és un pas endavant per a la seva cooperativa, que cobra ple sentit tenint en 
compte l’interès demostrat en la incidència política. 

La senyora Mila Lozano, en nom d’EOL, explica que la seva organització la conformen 
un grup de gairebé nou-centes dones professionals de perfils molt heterogenis, ja que 
n’hi ha de directives, emprenedores, artistes, entre d’altres. Exposa que EOL va néixer 
l’any 2000 amb un petit grup de dones que va instaurar una filosofia de generositat, i 
ha anat creixent i mantenint aquest esperit fins a l’actualitat. Destaca que formar part 
de la xarxa és gratuït i diu que la missió és donar-se suport entre les membres, 
compartir formació i compartir punts de vista. 

Subratlla que a Barcelona hi ha unes cinc-centes membres, però fa saber que s’estan 
estenent per tota la península i fins i tot n’hi ha algunes a l’estranger. Explica que estan 
en xarxa a través del Google Groups, un fòrum que permet que els missatges que 
escriu una persona arribin a tota la resta, i comenta que els temes que s’hi tracten són 
molt variats, des de la proposta de fer una xerrada a organitzar un esdeveniment o una 
formació, o fins i tot parlen d’educació. 

Ara bé, reconeix que de vegades es troben amb alguns petits entrebancs, ja que 
algunes usuàries confonen la utilitat de la plataforma i la fan servir per a un ús 
personal o individual, quan l’objectiu és sempre compartir coses que interessin a 
tothom. 
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A part de la plataforma en línia, comunica que la senyora Rosa Castells, que és una de 
les tres moderadores conjuntament amb la senyora Chiara Giacomini i ella mateixa, 
organitza un cop al mes una trobada presencial, que s’acostuma a fer en un hotel, de 
la qual destaca que serveix per relacionar-se i compartir coses in situ, així com fer 
contactes professionals. També parla d’altres trobades més dilatades en el temps, com 
per exemple els sopars per a vuit persones, que es fan cada dos mesos. 

Finalment, descriu breument els seus perfils professionals, i diu que la senyora 
Castells és periodista i especialista en documentals, la senyora Giacomini és 
dissenyadora, de Milà, especialitzada en branding estratègic i instal·lada a Barcelona, i 
que ella és empresària dedicada al disseny d’experiències de formació significatives i 
inspiradores que treballen amb l’art, la cultura i en lideratge des del punt de vista 
neurocientífic. 

Agraeix, per acabar, a la senyora Gemma Cànovas que les hagi posat en contacte 
amb el Consell de les Dones. 

La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, pregunta quin tipus 
d’organització legal tenen a AGIMA i a EOL i quin és el seu model de finançament. 
Després, demana a les tres entitats què pensen que poden aportar al Consell de les 
Dones, tenint en compte que hi ha diferents grups de treball en els quals podrien 
participar. 

La senyora Lozano respon que EOL no està constituïda formalment i diu que, fins 
aleshores, no han tingut necessitat de fer-ho. Respecte al model de finançament, 
concreta que no n’hi ha i que les dones que participen en el fòrum i, especialment les 
moderadores, ho fan sense cap interès personal ni lucratiu, dedicant-t’hi el seu temps 
de manera gratuïta. 

La senyora Rosa Castells, en nom d’EOL, afegeix que l’única cosa que paguen són els 
sopars per a vuit que han comentat anteriorment, dels quals destaca que cada 
participant es paga el seu. 

La senyora Lozano pensa que, més enllà de respondre tots els dubtes que el Consell 
de les Dones els pugui plantejar com a grup que està acostumat a liderar una 
plataforma, la seva aportació vindrà donada especialment perquè són una veu molt 
heterogènia i podran copsar quines són les inquietuds que preocupen les diverses 
dones que participen a l’EOL. 

La senyora Castells afegeix que està disposada a participar i col·laborar en tot el que 
faci falta. 

La senyora Vega respon que ALMENA és una cooperativa sense ànim de lucre, i fa 
saber que el model de finançament es basa en projectes per subvencions. Comenta 
que enguany han treballat amb un sol projecte de subvenció, que ha significat 
demanar diners a l’Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona i a la 
Generalitat de Catalunya, per constituir una xarxa de comunicació feminista. Indica 
que la seva idea és constituir aquesta xarxa a la ciutat de Barcelona i a la comarca del 
Baix Llobregat amb la intenció de fer una avaluació sobre la situació comunicativa de 
trenta entitats per, posteriorment, millorar-la i fer més incidència política. A més, 
destaca que s’unificarien discursos i estratègies, i comunica a les assistents que 
contactaran amb elles per explicar-los el projecte fil per randa. 
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5. Temes a tractar a proposta de les entitats: 

- Accessos a la sala Martí l’Humà (Dones no Estandard) 
- Explicació de la participació a la CSW61 (As. Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears / Creación Positiva)  

La senyora Carme Riu, en nom de l’Associació de Dones No Estàndards, exposa la 
seva preocupació pel fet que la sala Martí l’Humà, del MUHBA, no estigui ben 
adaptada per a cadires de rodes elèctriques. Recorda que el Consell s’ha reunit allà 
diverses vegades i opina que la solució perquè adaptin la sala i la facin accessible és 
reunir-s’hi més vegades i queixar-se reiteradament. A més, es queixa del fet que la 
plataforma que s’ha col·locat recentment no sigui apta per a cadires elèctriques i 
només serveixi per a les manuals, i considera que això és malgastar els recursos 
públics. També pensa que és inútil queixar-se a l’Institut Municipal per a Persones amb 
Discapacitat perquè qui ha d’executar aquest tipus d’actuacions és l’Ajuntament. 

Demana a les participants que siguin solidàries amb les persones que tenen mobilitat 
reduïda com ella. 

La secretària respon que reconeixen l’actitud lluitadora de la senyora Carme i de la 
seva associació per canviar la ciutat. Pel que fa a la sala Martí l’Humà, comenta que 
no s’hi ha tornat perquè està molt sol·licitada i els dies que la necessitaven, no estava 
lliure. Després, fa saber que des de la seva direcció i regidoria l’únic que poden fer és 
insistir perquè s’executin les obres, ja que no tenen competències per fer-les. En 
aquest sentit, comenta que ha parlat amb el senyor Ramon Lamiel i li ha dit que la fase 
de diagnosi sobre l’accessibilitat als museus i espais públics s’ha acabat, amb la qual 
cosa, es començaran aviat els arranjaments. 

Finalment, considera que des de la regidoria i des del Consell s’ha donat suport a la 
situació de la senyora Riu i comenta que sempre es poden trobar per a parlar-ne i 
discutir més coses. 

La senyora Riu replica que l’Institut Municipal per a Persones amb Discapacitat no té 
tanta força com una regidoria perquè la seva feina consisteix a agafar temes 
preocupants del seu àmbit i traslladar-los a les regidories que pertoquin, en cada cas. 
Considera que el problema que té no és una manca de complicitat verbal ni d’acord, 
sinó que és un problema de praxis, i demana que l’Ajuntament executi les obres. 

A més, aprofita per matisar que el nom de la seva organització, Dones No Estàndard, 
significa que són fora de l’estàndard perquè no volen lluitar en contra de res, fet que 
qualifica de masclista, sinó que volen deconstruir tots aquells prejudicis i coses que no 
s’han construït bé, en tots els àmbits. 

La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, explica que 
conjuntament amb l’entitat Cooperacció i l’Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears, van iniciar un projecte l’any 2014 que partia de la necessitat 
d’apropar l’agenda global a l’agenda local pel que fa als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Exposa que han organitzat diferents formacions 
a personal de l’Ajuntament i d’altres ajuntaments de Catalunya, així com celebrat 
sessions a l’Institut Català de les Dones, i fer sessions amb polítics/ques i partits. 
Comenta que una de les activitats va consistir a reunir diferents entitats de la societat 
civil per veure com estaven treballant el tema dels drets sexuals i reproductius, i diu 
que d’aquí en van sortir diversos grups de treball, les representants dels quals van 
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anar l’any anterior a la CSW60. Comenta que l’experiència va servir per conèixer com 
funcionava la conferència de les Nacions Unides i veure en quin punt estaven les 
agendes, i fa saber que enguany va participar a la Comissió Jurídica i Social de la 
Dona (CSW). amb l’objectiu d’explicar l’experiència de les entitats, que qualifica de 
bona pràctica en l’àmbit internacional. 

Indica que les mateixes Nacions Unides van trobar interessant l’experiència de 
Barcelona i reconeix que, en tot moment, el seu projecte ha rebut molt de suport de la 
Regidoria de Feminismes i LGTBI. Destaca que van poder celebrar un acte dintre de 
l’agenda de la CSW i fa saber que hi ha informació al respecte en el seu blog, ja que 
considera molt important que com a entitat es faci rendiment de comptes. 

Comenta que l’esdeveniment celebrat a la CSW estava coorganitzat amb el fons de 
població i va comptar amb la presència de la Cristina Gallach, cap de Relacions 
Públiques i Comunicació de Nacions Unides, que va presentar el projecte. Explica que 
una de les conseqüències d’haver participat en aquest acte és haver entrat en el 
Women’s Major Group, una iniciativa de la societat civil dins de Nacions Unides que 
vol donar seguiment a l’agenda dels ODS. 

Afegeix que van presentar l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva que lidera 
l’Ajuntament i tant ella com la Sílvia Aldavert, van fer una xerrada sobre els drets 
sexuals i reproductius. Especifica que, actualment, el seu objectiu és transformar els 
ODS perquè siguin feministes, i diu que no n’hi ha prou amb quedar-se amb l’objectiu 
número 5, que apel·la a aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i 
nenes. 

La senyora Sílvia Aldavert, en nom de l’Associació de Planificació Familiar de 
Catalunya i Balears, agraeix a les membres de la Permanent que l’hagin convidat a la 
sessió, ja que ella no en forma part. 

Explica que l’objectiu de les entitats que van anar a la CSW és agafar cadascun dels 
ODS i convertir-los en objectius feministes que tinguin implicacions per a l’agenda 
local, és a dir, per a la feina que fan des de l’entitat i com a dones. Fa referència a 
l’enriquiment que els ha suposat anar a la CSW, però també insisteix en la importància 
de tenir present el context polític que sacseja el món actualment, i parla concretament 
dels diversos problemes que van tenir per a celebrar el seu acte, ja que va ser 
repetidament boicotejat i van ser assetjades. Explica que a Estats Units els moviments 
fonamentalistes estan en auge i pensa que en l’àmbit mundial hi ha una onada que 
segueix la mateixa línia. 

Comenta que la xerrada que van dur a terme es va fer amb cert atreviment i ingenuïtat, 
i diu que va cridar molt l’atenció a les persones assistents i es va omplir la sala. 
Afegeix que algunes dones, per exemple de l’Amèrica Llatina, les van felicitar per 
parlar de drets sexuals i reproductius en el si de les Nacions Unides. 

Tot seguit, mostra la seva preocupació pel fet que, arran d’aquesta intervenció, han 
vist com s’han bloquejat algunes de les seves eines digitals, i pensa que és 
responsabilitat de tota la comunitat fonamentalista de la qual ha parlat anteriorment. 
Creu que és el moment d’unir-se i fer alguna cosa per combatre-ho, i demana al 
Consell de les Dones si creu que pot representar algun paper en aquesta fase política 
del món, i si està disposat a lluitar-hi. 
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La senyora Pineda incideix en el fet que els dies 27 i 28 d’abril de 2017 se celebra a 
Brussel·les un dels fòrums internacionals més importants, promogut pel senyor Mayor 
Oreja, que reuneix les organitzacions més ultres del món. 

La senyora Hernansáez subratlla que es va reunir amb la senyora Cristina Gallach i va 
comprovar el seu compromís amb tots els ODS, i no només el punt 5. 

La presidenta Laura Pérez aclareix que la CSW durava dues setmanes i cadascuna es 
dedicava a un aspecte, i diu que va preferir anar-hi durant la setmana que tocava la 
condició social i jurídica de les dones al món. 

Tot seguit, explica que és la presidenta d’una xarxa internacional de dones, que és la 
Xarxa Internacional de Dones de Metropolis, i que participa a la xarxa de Ciutats i 
Governs Locals Units (CGLU). Destaca que formar part d’una xarxa dona molta veu a 
les entitats, i comenta que a la CSW es van reunir amb el secretari de les Nacions 
Unides, l’António Guterres, amb qui van comentar diversos aspectes sobre la paritat, 
com per exemple, com complir-la dins l’organització de l’ONU. 

Expressa que un dels ODS és incrementar el nombre de dones a governs locals, 
davant la qual cosa les mateixes Nacions Unides es van espantar perquè ho trobaven 
difícil d’assolir. Per aquest motiu, comenta que es va posar en marxa una campanya 
perquè fins i tot una agència com ONU Dones complís els seus objectius. 

Destaca que va dur a terme una intervenció sobre polítiques urbanes amb perspectiva 
de gènere i que també es van celebrar diferents esdeveniments específics sobre 
temes com ara les dones africanes i el govern local. També fa saber que es van reunir 
amb WiDo Commissions, que al seu parer és la xarxa d’associacions de dones més 
gran del món. 

Afegeix que en el marc del C40, que és una xarxa que tracta el canvi climàtic, va fer 
una intervenció a la Universitat de Columbia. Pensa que l’experiència li va servir per 
veure com ho poden organitzar els següents anys i matisa que, en aquest cas, la seva 
presència substituïa la de l’alcaldessa, que no podia viatjar. 

La senyora Carme Riu, en nom de l’Associació de Dones No Estàndards, pregunta 
com pot participar per a convertir els ODS en objectius feministes, ja que li agradaria 
molt fer-ho. 

La senyora Aldavert respon que els materials que han treballat des de l’entitat són 
públics i es poden trobar al web. Assenyala que la feina feta només és la primera fase 
del projecte i que, d’ara endavant, s’hauran de fer grups de treball que defineixin els 
indicadors per mesurar si aquests objectius es compleixen o no en el si de les 
polítiques catalanes, cosa per la qual convida a la senyora Riu a sumar-s’hi. 

Afegeix que el Consell Nacional de Dones de Catalunya va fer una comissió sobre 
ODS i pensa que hi poden participar les membres de la Permanent. 

La vicepresidenta pensa que totes les membres de la Permanent estan d’acord en 
donar suport al projecte que s’ha explicat però diu que queda pendent per a la propera 
sessió definir quina actuació fan al respecte, ja que creu que cal pensar-ho i rumiar-ho 
amb temps. 
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Modificació de l’ordre del dia  

7. Informació sobre els grups de treball del CDB 

- Violències Masclistes 
- Transversalitat 
- Territorialitat 
- Relacions Consell Dones BCN - Consell Municipal LGTBI 

 (es retira) 

8. Debat a l’entorn de la proposta de fer el seguiment de la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes (es retira) 

9. Informació per part de la presidència 

La presidenta recorda a les assistents que tenen informació sobre l’activitat de la 
Regidoria a les carpetes que s’ha lliurat al començar l’acte i, seguidament, procedeix a 
comentar algun dels punts. Parla del protocol de dol i de la intervenció de l’Ajuntament 
durant les Jornades Noctàmbules, i després fa referència a la intervenció que la 
Fundació Salut i Comunitat va fer sobre violència sexual, festes majors i mitjans de 
comunicació. També enumera diferents programes i dispositius que es posen en 
marxa durant les festes majors i destaca l’estratègia informativa que es va fer durant 
les festes de la Mercè i la iniciativa de Poble Sec Feminista. Així mateix, convida a les 
assistents a llegir la informació respecte la Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la 
no- Discriminació, on veuran els avenços en el projecte. 

Tot seguit, passa a parlar de l’economia de les cures i recorda que s’està treballant 
amb una taula interdepartamental per veure què s’està fent des de l’àmbit privat. 
Afegeix que el 6 d’abril es va organitzar la jornada «Economia feminista: acció 
institucional i lluites socials» al MACBA, on van participar diverses expertes del món 
acadèmic i de la societat civil, així com un regidor de Madrid, que va explicar com 
estan duent a terme projectes en aquest àmbit a la seva ciutat. Opina que va ser 
interessant perquè es va parlar de molts temes. Fa saber que, si tot va bé, el mateix 
mes d’abril es presentarà la Mesura de govern per una Democratització de la Cura, 
que és el resultat de la feina feta i el contrast d’opinions expertes. 

Anuncia que l’apartat C del dossier entregat està dedicat a les accions de promoció de 
drets a les dones, i comenta que el 8 de març d’enguany es va dedicar a les dones 
creadores, per la qual cosa es van presentar trenta-nou projectes i el guanyador va ser 
el documental presentat per Lucía Egaña, Carme Gomila i María Berzosa titulat Artífeix 
de la desobediència. Així mateix, especifica que es va fer una menció especial a 
Supervivents, un treball d’Elena Fraj que parla de la violència masclista a través de 
l’art contemporani, i conclou dient que el premi del públic va ser per a Una mostra 
retrospectiva (25 anys) que projecta futur, de l’Associació Ca la Dona i el col·lectiu 
FemArt. Afegeix que la celebració va ser molt bonica i que es va completar amb un 
festival musical a Nou Barris, el qual va quedar molt marcat per l’intent de feminicidi 
d’una veïna del barri. 

Procedeix a comentar les novetats en l’àmbit de participació i diu que el 2 de febrer va 
finalitzar la convocatòria municipal de subvencions, a la qual s’hi van presentar 173 
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projectes, que suposa un augment respecte als 140 de l’any anterior. Mostra la seva 
sorpresa pel fet que 101 siguin projectes nous i també perquè el 75% hagin obtingut 
una nota que supera el 7. Lamenta que no es puguin subvencionar més projectes i 
recorda que el pressupost destinat al programa de dones és de 480.000 euros anuals. 
Fa saber que seguiran treballant per augmentar-lo. 

Enumera altres assumptes que es tracten en el dossier informatiu, com ara la Jornada 
de l’Estratègia compartida de drets sexuals i reproductius. Parla també del 
Departament de Transversalitat de Gènere, el qual considera que cobra molta 
rellevància actualment, i presenta la seva directora, la senyora Sonia Ruiz. Convida, 
finalment, les assistents a consultar la mesura d’Urbanisme amb perspectiva de 
gènere. 

En la mateixa línia, comenta que l’Ajuntament vol dur a terme un pla pilot per a 
introduir referents de transversalitat en els districtes, i especifica que començarà el 
mes de maig en cinc districtes de la ciutat. 

Finalment, apunta el darrer apartat, que és la formació en igualtat de gènere, 
pressupostos i fiscalitat, i fa referència a l’acord al qual es va arribar entre l’Ajuntament 
i els sindicats amb els quals es treballa per aprovar un protocol per a la prevenció, la 
detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, i assetjament per 
raó de sexe. 

La senyora Carme Riu, en nom de l’Associació de Dones No Estàndards, pregunta per 
què només es posaran referents de transversalitat en cinc districtes. 

La presidenta respon que el projecte depèn de plans d’ocupació i que, com que només 
es disposa de cinc places, s’ha decidit fer-ho a cinc districtes. Considera que és una 
bona manera de veure quins aprenentatges se’n poden extreure abans de 
generalitzar-ho a la resta de la ciutat. 

La senyora Sonia Ruiz, en nom del Departament de Transversalitat, respon que, de 
fet, els havien concedit deu plans d’ocupació de sis mesos, però diu que l’Ajuntament 
va considerar més apropiat prioritzar cinc districtes per un any i després consolidar el 
projecte a la resta de la ciutat. Explica que per escollir-los s’ha treballat amb Barcelona 
Activa, la Regidoria de Feminismes i LGTBI, i la Gerència de Recursos, i confirma que 
un dels districtes és Horta-Guinardó perquè ja té experiències en la matèria. Enumera 
la resta, que són Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Martí i Nou Barris. 

Afegeix que un altre criteri era la qüestió de la vulnerabilitat i dels districtes on hi ha 
pobresa o precarietat, i fa saber que era important treballar allà on s’està duent a 
terme els plans de barri. 
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Modificació de l’ordre del dia  

6. Retorn del procés de revisió de les Normes Reguladores de Participació 
Ciutadana i Pressupostos Participatius, a càrrec d’Elisenda Ortega (Direcció 
de Participació) 

La presidenta s’excusa perquè ha de marxar i, abans d’abandonar la sessió, comenta 
que es farà un retorn del procés de participació sobre la revisió de les Normes 
Reguladores de Participació. 

La secretària demana a la senyora Elisenda Ortega que resumeixi aquest punt de 
l’ordre del dia, ja que el considera molt important. 

La senyora Elisenda Ortega, cap del Departament de Foment de la Participació, 
explica que, el 19 d’abril, la Comissió de Presidència va aprovar de forma inicial unes 
noves normes de participació de l’Ajuntament, les quals s’exposen al públic durant tres 
mesos amb l’objectiu de sotmetre-les a aprovació de plenari municipal a finals de juliol. 
Especifica que l’aprovació inicial va comptar amb els vots a favor dels grups de 
BComú, el PSC i Cs, i va tenir l’abstenció de la resta de grups. 

Tanmateix, comenta que tot i les abstencions, tots els grups van estar d’acord amb el 
fet que el treball s’havia dut a terme amb molta participació i debat. Fa saber que la 
comissió impulsora ha comptat amb la presència de la vicepresidenta del Consell de 
les Dones, la senyora Gemma Altell. Assenyala que el punt de partida del debat sobre 
les normes reguladores és el que es va fer entre el 2013 i el 2014, quan durant la 
legislatura de CiU es va obrir un procés per discutir-les. Ara bé, matisa que s’ha 
ampliat l’àmbit de debat i s’ha arribat a més entitats, com la FAVB, entre d’altres. 

Destaca que el procés ha durat un any i que, actualment, disposen d’una aprovació 
inicial que estarà en exposició pública. Opina que un dels aspectes més importants és 
la regulació de la iniciativa ciutadana, i explica que la norma preveu que la iniciativa 
serveixi tant per a incloure un punt a l’ordre del dia d’un plenari o d’una comissió com 
demanar la convocatòria d’una consulta ciutadana o d’un referèndum, així com la 
constitució d’un consell, un procés participatiu o la reunió d’un consell. 

Posa com a exemple el fet que a l’Ajuntament de Barcelona només s’hi ha presentat 
una, que va ser per l’ensenyament obligatori de zero a tres anys, i que es va rebutjar 
per defecte de forma. Comenta que, actualment, hi ha en marxa la iniciativa ZOOXXI i 
diu que, com que ja preveu la nova normativa, és impossible que li trobin un defecte de 
forma. 

Comenta que l’altra modificació important són els processos participatius, i explica que 
en el nou document es defineix molt bé què són i com es fan. Troba interessant que al 
llarg de tot el text es faci referència a la importància de comptar amb participació 
diversa, tant d’origen com de gènere i altres aspectes. 

Tot seguit, fa saber que la norma preveu la constitució d’unes comissions que 
s’encarregaran de fer el seguiment de la mateixa i de veure com actua l’Ajuntament i 
demanar-li que rectifiqui, quan calgui. 

Respecte als òrgans de participació, explica que la norma preveu que l’ordre del dia 
sigui flexible i no vingui marcat per l’Ajuntament. Pel que fa al Consell de Ciutat, 



 

 
 
Consell de les Dones de Barcelona 

 

11 

 

comenta que se li donen més atribucions i posa com a exemple que una de les 
comissions de garanties dependrà del mateix. 

Quant als consells de barri, diu que no hi ha gaires canvis, i pel que fa als districtes, 
explica que es preveu començar un debat el 2018 per augmentar-ne les competències 
i parlar de participació electa directa dels consellers, tema aprovat en el plenari 
municipal. 

Afegeix que les normes també preveuen l’organització de consultes, que es diuen així 
però fan referència als referèndums. Comenta que s’estableixen una sèrie de 
mecanismes per fer-los vinculants i també el fet que les consultes es facin sempre a la 
mateixa època de l’any, cosa que ja es fa en altres països i s’agrupen diferents 
consultes alhora. Així mateix, apunta que es parla de participació digital i diu que es 
planteja un model híbrid. 

Recorda que durant l’any que està transcorrent des de l’aprovació inicial fins a 
l’aprovació a plenari, s’han presentat diversos informes, com ara l’informe de l’impacte 
de gènere o el de transversalitat, entre d’altres, i considera que tots ells han tingut un 
impacte en el text, ja que s’ha modificat. Aclareix que en temes de gènere hi haurà dos 
informes: el primer, que es va fer sobre el text inicial de les normes reguladores, i el 
segon, que serà el definitiu. Manifesta la seva esperança perquè el segon informe 
tingui un resultat positiu, ja que el primer va ser negatiu. 

La secretària comunica que l’endemà enviarà a tothom el primer informe d’impacte de 
gènere i que esperaran a rebre el segon informe del Centre per a la Igualtat i Recursos 
per a les Dones (CIRD). 

La senyora Ortega fa saber que la diferència entre el primer text i el text actual és que 
en el preàmbul s’ha incorporat una menció al moviment feminista. Així mateix, diu que 
s’ha canviat el text perquè compti amb un llenguatge inclusiu, i expressa que s’han 
introduït altres modificacions que constaven en l’informe d’impacte de gènere, com ara 
el tema dels espais per a convocatòries àmplies, la representació de dones en espais 
de garanties, i els canvis en el Consell de Ciutat respecte a la paritat. Recomana a 
totes les assistents que llegeixin l’informe en qüestió. 

Fa saber que la intenció de l’Ajuntament és que el debat sobre la paritat arribi al 
Consell de Ciutat, i menciona que en els processos participatius queda molt present, 
segons el nou text, la visió de gènere. Pensa que des del Consell i des del CIRD, les 
assistents poden avaluar si amb aquests canvis n’hi ha prou o caldrà fer-ne més. 

En darrer lloc, assenyala que s’ha acordat que totes les millores, aportacions i 
propostes que enriqueixin la norma i vagin en la mateixa línia, es podran fer a través 
de les secretaries dels consells. 

La secretària proposa que es deixi el punt d’explicació sobre la feina que han fet els 
grups de treball del Consell per al Plenari, que se celebrarà tres setmanes més tard, ja 
que s’han quedat sense temps. 

La senyora Ortega matisa que la Comissió de Presidència va rebre una petició del 
PDeCat per ampliar el període d’exposició pública i fer un procés de retorn del text de 
les normes reguladores. Explica que la intenció del retorn és per treballar, 
fonamentalment, amb els districtes, i opina que, amb tot, el calendari és molt ajustat 
tenint en compte que el plenari de juliol és el dia 22. Fa saber al Consell de les Dones 
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que tenen fins el dia 22 per elaborar un segon informe, i pensa que s’hauria de 
comparar l’informe d’impacte i el text actual per veure què s’ha incorporat i què no. 

La senyora M. Rosa Lunas informa que uns dies més tard, en el Grup de Treball sobre 
Desigualtats acabaran de perfeccionar el dictamen sobre les desigualtats i diu que 
l’enviarà al Consell. 

La senyora Ortega afegeix que es formarà una comissió del Consell de Ciutat per 
parlar del reglament i fer un dictamen sobre la nova normativa. Comenta que el grup 
de treball s’ampliarà a membres dels consells i convida les assistents a sumar-s’hi. 

La secretària demana quan es podrà començar a treballar el reglament intern de cada 
consell d’acord amb la nova normativa. 

La senyora Ortega respon que al setembre, quan s’aprovi la normativa. 

10. Torn de paraules 

No n’hi ha. 

 

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

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


