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ACTA DE LA PERMANENT DEL CONSELL DE LES DONES 

 
 

Identificació de la sessió 

Núm.: 3 
Data: 26 d’octubre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 a 20.00 h 
Lloc: Museu Picasso 
 
Assistents 

Presidenta del Consell  
Laura Perez Castaño, regidora de Cicle de Vida i Feminismes 
 
Entitat o associació 
Associació de Dones Juristes, Lourdes Argudo i 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 
La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Imma Torres 
E’Waiso Ipola, Remei Sipi 
Associació Ca la Dona, Mercè Otero Vidal 
Comissions Obreres del Barcelonès, Raquel de Haro 
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 del Álamo 
Unió General de Treballadors de Catalunya, Núria Martin 
Xarxa Catalana de Dones Directives i Empresàries, Núria Viñas 
 
Representants dels districtes 
Consell de Dones del Districte de Gràcia, Rita Martínez 
Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Carme Pérez 
Consell de Dones del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Roser Ponsatí  
 
Dones a títol individual  
Mercè Carreras i Solanas 
 
Entitats convidades  
Calala-Fondo de Mujeres, María Palomares 
Observatori Cultural de Gènere, M. Àngels Cabré 
Sindihogar, Isabel Escobar i Norma Falconi 
 
 
Representants dels 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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Secretària 
Mercè Fernández 
 
Suport al Consell 
Núria Poch 
 
Excusen la seva absència 
Vicepresidenta segona, Gemma Altell 
Creación Positiva, Montse Pineda 
Consell de Dones del Districte de Gràcia, Rita Martínez 
Consell de Dones del Districte de l’Eixample i Fundación Aroa, Neus Pociello Cayuela 
FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña, Nilo Robles  
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

1. Salutació i benvinguda 

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

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

La secretària del Consell informa que les assistents disposen de l’acta a les carpetes 
lliurades i diu que, si algú no ha tingut temps de llegir-la i vol fer-hi alguna aportació, 
pot fer-ho trucant l’endemà. 

S’aprova l’acta per unanimitat. 

3. Lectura d’excuses i delegacions 

La secretària del Consell comunica les membres que han excusat la seva absència, 
que són: la vicepresidenta associativa del Consell, Gemma Altell; Creación Positiva, 
Montse Pineda; la representant de FASAMCAT Federación de Asociaciones 
Americanas en Cataluña, Nilo Robles ; Districte de l’Eixample, Rita Martínez; Fundació 
Aroa, Neus Pociello. Afegeix que està pendent de confirmació l’assistència de La 
Bonne i E’Waiso Ipola. 

4. Petita presentació de 3 grups que volen formar part del Plenari del Consell de 
les Dones de Barcelona (CDB): 

- Sindihogar (Isabel Escobar, Norma Falconi)) 

- Calala, Fondo de Mujeres (Maria Palomares)  

- Observatori Cultural de Gènere (M. Àngels Cabré)  
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La secretària del Consell comunica que a la propera sessió plenària del Consell es 
presentaran les entitats que en volen formar i part i que han rebut el vist-i-plau de la 
Permanent. Avui tenim entre nosaltres: Sindihogar, Calala, Fondo de Mujeres; 
Observatori Cultural de Gènere.  

Les representants de Sindihogar, Isabel Escobar i Norma Falconi, presenten la seva 
entitat i diuen que és un sindicat que va néixer arran de la constatació que moltes 
dones que treballaven a les llars tenien problemes per no gaudir dels papers en regla o 
perquè tenien una situació laboral molt precària. Indica que aquest és el motiu que les 
va agrupar per fundar el sindicat l’any 2011. 

Fan saber que durant aquest temps han treballat molt i han dut a terme moltes 
actuacions, entre les quals mencionen algunes manifestacions, i mostren la seva 
intenció de treballar per un sou digne, un reconeixement de la seva feina, més 
visibilitat i aconseguir, així mateix, el reconeixement del conveni 189 de l’Organització 
Mundial del Treball (OIT) per part d’Espanya, Estat al qual li falta fer la ratificació. 

Informen que les darreres mesures en l’àmbit de drets a l’Estat espanyol fan difícil que 
el col·lectiu de dones immigrants que treballen a les llars sigui visible, i concreta que 
no tenen prestació d’atur. A més, afegeixen que tot i que algunes companyes treballen, 
ho fan amb una cotització per vint hores a la setmana, quan en realitat moltes en 
treballen dotze diàries. Creu que la situació és vergonyosa perquè si es queden sense 
feina, es troben en una situació de total indefensió. 

Per aquest motiu, pensen que el més convenient és aconseguir que el seu col·lectiu 
entri en el règim general de treballadors/es. També critica l’Estat perquè creu que 
s’interessa per la població immigrant com a mà d’obra barata però no li vol reconèixer 
els drets, i fa saber que el necessari és un suport en la seva lluita per aconseguir que 
aquest tipus de situacions no siguin cròniques. 

També expliquen que en veure que diverses companyes es quedaven sense feina i 
tenien problemes fins i tot per pagar-se el transport i reunir-se amb el sindicat, des de 
Sindihogar van posar en marxa quatre línies de treball. Assenyala que la primera és 
Saberes y Sabores, i es basa en el servei de càtering i de bar que tenen al centre de la 
Bonnemaison, on participen activament i hi tenen la seu social. Diuen que una altra 
línia és sobre el tèxtil, aprofitant que hi ha dones que saben cosir molt bé i fer 
il·lustracions, tasca per la qual menciona la col·laboració especial de les autòctones de 
Catalunya. Opinen que l’important d’aquests espais és compartir coneixements entre 
dones, sense etiquetar-los massa.  

Indiquen que tots dos projectes han donat bons resultats i afegeixen que, amb 
aquestes dinàmiques, també treballen contra el racisme i la xenofòbia, ja que creen 
espais compartits per dones de diferents cultures i indrets.  

Destaquen les altres dues línies, que són: una, d’atenció a la infància, i l’altra, 
d’atenció legal. Respecte a la primera, comenten que el sindicat va detectar 
ràpidament la necessitat d’organitzar un servei de guarderia i atenció a la infància per 
dos motius: primer, perquè les mares havien d’anar a treballar i algú se n’havia de fer 
càrrec, i segon, perquè treballant amb professionals de la infància, s’ha detectat que 
alguns nens i nenes tenien mancances en el seu desenvolupament emocional i social 
pel fet de trobar-se en un entorn tan diferent i sense una família a prop. 
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Respecte a la línia d’atenció legal, informen que disposen d’una oficina amb la 
Universitat de Barcelona que les dota de professionals de l’advocacia en pràctiques 
perquè puguin atendre peticions en l’àmbit laboral i d’estrangeria, i assenyalen que 
quan els necessiten, es troben amb elles en els centres de Serveis Socials dels barris. 
Ara bé, pensen que l’important de l’atenció a la immigrant és donar-li un tracte de 
continuïtat, perquè hi ha persones que després d’haver viscut alguns anys aquí, 
encara necessiten assessorament, i creuen que s’hauria de flexibilitzar la Llei 
d’estrangeria i canviar les condicions de legalitat administrativa de les dones i 
l’agrupament familiar. 

Mostren el seu interès perquè el Consell de les Dones de Barcelona conegui la tasca 
que fa el sindicat i el potenciï. 

La senyora María Palomares, en nom de Calala - Fondo de Mujeres, anuncia que 
l’objectiu principal de la seva organització és aconseguir que les organitzacions de 
dones i feministes tinguin recursos, fonamentalment econòmics. Constata que 
normalment aquestes entitats tenen uns pressupostos molt baixos en comparació amb 
organitzacions d’ajuda al desenvolupament, per exemple, o altres que treballen 
diferents temes. 

Explica que Calala va néixer el 2009 amb una vinculació molt forta a Centreamèrica, 
on es va fundar per dones feministes lesbianes de Nicaragua i espanyoles, entre les 
quals cita a Clara Murguialday i Justa Montero. Fa saber que la presidenta actual és la 
senyora Jamileth Chavarría, d’origen nicaragüenc però resident a Madrid, i indica que 
és activista feminista i treballadora domèstica, i participa en una organització de dones 
migrants. 

Exposa que la tasca de la seva organització passa per donar suport a organitzacions 
de dones a Centreamèrica pel que fa a temes de drets sexuals i reproductius i, en 
aquest sentit, especifica que es treballa molt per l’accés a l’avortament, ja que hi ha 
pocs països de Llatinoamèrica on sigui legal. 

Assenyala que després d’uns anys de treballar sobretot amb Llatinoamèrica, es van 
adonar que també hi havia dones centreamericanes i llatinoamericanes a l’Estat 
espanyol, motiu pel qual van començar a treballar en el territori, fent xarxa amb 
organitzacions de dones migrants com ara Mujeres Palante o les dones de la Casa 
Iberoamericana de Mujeres. També diu que coneix les dones de Sindihogar, tot i que 
encara no els ha pogut donar suport econòmic. Pensa que el moviment feminista ha 
d’integrar el moviment de les dones migrants i anima a compartir experiències i 
coneixements, i a treballar plegades. 

Concreta que, a Barcelona, la seva organització és membre de Ca la Dona i des de fa 
un parell o tres d’anys treballa amb les dones de l’entitat Tamaia sobre temes de 
violència de gènere, incidència política i, també, per aconseguir recursos per al 
col·lectiu. 

Seguidament, explica que s’han presentat al Consell de les Dones de Barcelona 
perquè el nou govern municipal i la Regidoria de Feminismes l’han commogut 
positivament. Manifesta que pot aportar coneixement sobre els debats de dones que 
es duen a terme en l’àmbit internacional, ja que a la seva organització hi ha voluntàries 
que participen a la Xarxa Internacional del Fons de Dones i altres xarxes en l’àmbit 
europeu. 
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Per acabar, apunta que el 3 de novembre, a les 18.30 h al Pati Manning, Calaca durà 
a terme una activitat amb Tamaia i SURT sobre les representacions que fan els 
mitjans de comunicació de la violència masclista amb ànim de deconstruir aquesta 
imatge. Afegeix que també estan fent una campanya en línia amb diferents hashtags 
per denunciar la violència masclista entre els quals menciona #sembremfeminismes i 
#arrenquemelmasclisme. 

La senyora M. Àngels Cabré, en nom de l’Observatori Cultural de Gènere, presenta la 
seva entitat i diu que va néixer el 2013 amb la voluntat d’acostar-se a col·lectius de 
dones que ja estan treballant, com per exemple l’Associació de Dones Periodistes, i 
oferir-los un servei per elaborar informes i quantificar les seves observacions. Pensa 
que és fonamental conèixer quantes dones es dediquen al cinema, o a l’art visual, 
entre altres professions, per poder tenir arguments a l’hora de rebatre amb la classe 
política sobre la desigualtat entre homes i dones, i per aquest motiu indica que va 
començar a fer aquesta tasca. Concreta que es fa un informe de cinema anualment, i 
diu que també se’n va fer un sobre periodisme d’opinió. 

Assenyala que el segon informe que es va fer va ser sobre el cinema amb l’Associació 
de Dones de Cinema, que té la seu a Madrid, i indica que els seus resultats van 
demostrar que menys d’una de cada deu pel·lícules la fa una dona, per la qual cosa 
pensa que el punt de vista femení no arriba quasi mai a les pantalles. 

Respecte al tercer informe, anuncia que era sobre premis literaris i diu que només el 
18% dels premis que s’entreguen a Catalunya, València i les llles Balears els guanyen 
les dones. 

Fa saber que enguany l’informe versarà sobre els centres d’art i comenta que, a hores 
d’ara, s’estan celebrant unes sessions de debat a la Fundació Tàpies en col·laboració 
amb el MNAC per parlar del tema. 

Explica que la intenció de l’Observatori és seguir fent informes i també organitzar 
activitats culturals, tal com fa actualment, i posa com a exemple el cicle de 
conferències «Amb ulls de dona», que se celebra a l’Ateneu Barcelonès i consisteix a 
convidar dones de diferents àmbits culturals perquè expliquin la seva experiència 
professional des del punt de vista femení. Afegeix que també ha fet altres cicles i 
homenatges, com per exemple l’any anterior, que va organitzar un homenatge pel 
trentè aniversari de la mort de Simone de Beauvoir a l’Institut Francès de Barcelona. 

Demana que la taula de treball del Consell de les Dones faci de pont amb el 
Departament de Cultura, perquè creu que és necessari i perquè des de fa temps veu 
que la porta està tancada per a la seva organització i per a les dones. 

La presidenta agraeix l’exposició de les tres intervinents i els dóna la benvinguda com 
a membres del Consell. 

5. Informació per part de la presidència  

La presidenta dóna lloc al següent punt de l’ordre del dia i explica que, aquesta 
vegada, han pensat a tractar-lo diferent respecte a les altres sessions. Informa que, a 
les carpetes, les assistents disposen d’un resum de les accions principals de la 
Regidoria de Feminismes i LGTBI i el Departament de Transversalitat de Gènere. Creu 
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que d’aquesta manera es millorarà el canal d’informació i es disposarà d’una millor 
eina de treball. 

Atesa aquesta nova forma de treballar, indica que no se centrarà tant en comentar 
totes les actuacions del govern, sinó que se concentrarà en les que troba més 
rellevants, i en aquest cas, parla de l’acció del govern al voltant de la Mesura 
presentada contra les violències masclistes, que aviat farà un any. 

Informa que, de cara al mes de novembre, s’està preparanM, i mostra la seva 
esperança de disposar de l’informe a la sessió plenària de novembre. 

Com a temes destacats per la sessió actual, destaca la internalització de la gestió dels 
serveis dels PIADs i del SARA, que han passat a ser de gestió directa per part de 
l’Ajuntament. Concreta que es tracta de cinquanta-cinc treballadores que passen a 
gestió directa i agraeix l’acompanyament que ha dut a terme l’empresa durant el 
traspàs. Assenyala que aquest canvi és un aspecte molt nou per l’Ajuntament i mostra 
la seva disposició per fer que el procés sigui profitós i beneficiós per a tothom, i perquè 
la ciutat tingui uns serveis de qualitat que continuïn funcionant de forma òptima, com 
ho feien fins ara. 

Especifica que aquest canvi ha suposat una reorganització de l’Àrea i la Direcció de 
Feminismes i LGTBI i diu que han entrat noves persones a treballar-hi. 

Després, comenta que, en l’àmbit de l’acolliment, s’està treballant el concert amb la 
casa d’acollida Lligam, amb la perspectiva de seguir ampliant el nombre de places tant 
d’urgència com de llarga estada i oferir-los a dones, fills i filles, així com altres 
membres de la unitat familiar que viuen situacions de violència masclista. 

Indica que les assistents tenen tota aquesta informació a les carpetes i també 
informació sobre el Servei d’Atenció a Homes (SAH), del qual destaca el projecte 
«Canviem-ho» i les activitats de difusió al voltant de la Guia per a la conducció de grup 
d’homes per una paternitat responsable, activa i conscient. 

Seguidament, destaca la creació de la Unitat de Tràfic d’Ésser Humans per lluitar 
contra l’explotació sexual, que serà operativa el 2017 i la conformarà un equip jurídic, 
un de social i un de psicològic. Assenyala que les funcions, que les poden trobar en els 
documents de les carpetes, són, entre d’altres: garantir l’accés de les persones 
víctimes de tràfic als drets fonamentals; atendre de manera integral a les persones 
potencials víctimes de tràfic; coordinar la resta d’actors especialitzats, objectiu pel qual 
s’està organitzat una taula de treball entre Judicaturia, Fiscalia, entitats de Barcelona, 
cossos policials, la Subdelegació del Govern, Migració, la DGAIA i Guàrdia Civil, que 
espera que aviat es concreti; i ser un referent i un observatori sobre el tràfic d’éssers 
humans. 

Comenta que aquesta unitat se separa del Pla ABITS i treballarà dins el Departament 
de violències, per la qual cosa serà un equip especialitzat, independent i que 
coordinarà diferents actors. 

Així mateix, parla de l’aprovació del Protocol de Dol i mostra la seva alegria per aquest 
fet, ja que creu que era una qüestió molt demanada. 

També comenta que s’ha creat una comissió de treball en la qual s’està definint una 
estratègia contra el sexisme a la ciutat, i manifesta que hi ha informació al respecte a 
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les carpetes. En aquest sentit, diu que una de les línies de treball es va materialitzar 
arran les violències masclistes en períodes de festivitat. Apunta que durant la Mercè 
van instal·lar una carpa d’atenció i informació sobre agressions sexuals o homòfobes, i 
assenyala que el balanç és molt positiu, perquè s’hi van acostar més de cinc-centes 
persones demanant informació. A més, fa saber que la carpa va servir perquè 
persones que havien estat agredides abans o durant les Festes de la Mercè trobessin 
un punt d’unió en el qual podien expressar-se, cosa que valora de forma molt positiva. 

Després, anuncia que s’ha iniciat una taula de treball interdepartamental d’economia 
de les cures, ja que l’Ajuntament pensa que els usos del temps i l’economia de cures 
són temes que cal relacionar amb l’economia i no només amb els drets socials. 
Informa que l’objectiu d’aquesta taula és treballar de forma transversal amb totes les 
àrees que tenen una vinculació amb l’àmbit d’economia de les cures, i fer un 
diagnòstic compartit sobre els serveis que presta l’Ajuntament, diagnòstic que serveixi 
per plantejar actuacions futures. 

Tot seguit, comenta algunes actuacions de la part de promoció de drets de les dones i 
fa referència a la creació del premi Joves Creadores, treballat amb l’ICUB, que té 
l’objectiu d’impulsar la producció audiovisual en diversos idiomes, el Premi Jove de 
Còmics Sant Martí, o el Premi 25 de Novembre, que enguany té el títol «Estereotips 
sexistes en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials». 

Comenta que s’ha aprovat el Pla de justícia de gènere i que el divendres anterior es va 
presentar al Plenari el Pla per la diversitat sexual i de gènere, que és el Pla que conté 
mesures d’igualtat relacionades amb el col·lectiu LGTBI. Mostra la seva satisfacció per 
la presentació d’aquests dos plans i pel consens que hi ha hagut per part dels grups 
polítics, així com la feina feta des de l’equip tècnic. En aquest sentit, fa referència a la 
Guia de clàusules de contractació de l’Ajuntament, que sortirà aquesta mateixa 
setmana. 

La secretària fa saber a les assistents que tota la informació de la que disposen va ser 
lliurada perquè la poguessin consultar abans de la sessió plenària, i indica que en 
alguns arxius hi ha enllaços perquè puguin consultar més informació. 

La senyora Blanca Padrós, en nom de l’ICAB, pregunta si s’ha pensat en alguna 
fórmula per comprovar que les empreses que es presenten als concursos de 
l’Ajuntament compleixen els requisits de la guia que ha mencionat la presidenta. Creu 
que seria bo fer-ho perquè pensa que hi ha empreses que no demostren res, sinó que 
només omplen un formulari i hi posen el que és desitjable. 

La senyora Sònia Ruiz, en nom del Departament de Transversalitat, respon que, en sis 
o vuit mesos, l’Ajuntament començarà a aplicar les clàusules de contractació pública i 
social de la guia, i fa saber que s’està treballant en un sistema de seguiment i un altre 
de verificació de la documentació que entregarà tota empresa licitadora. 

Mostra la seva satisfacció pel fet que tots els contractes que a partir de llavors faci 
l’Ajuntament comptin amb aquestes clàusules, perquè diu que, a part de l’àmbit 
d’igualtat, també parlen de perfils professionals, qüestions d’assetjament, i altres 
aspectes que encara estan treballant. 

La senyora M. Àngels Cabré, en nom de l’Observatori Cultural de Gènere, pensa que 
si s’apliquessin aquestes clàusules a l’àmbit de la cultura, s’haurien de tancar molts 
centres culturals, motiu pel qual opina que estaria bé que, progressivament, les 
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empreses que gestionen aquests centres incloguessin en la seva manera de treballar 
els criteris d’aquesta guia.  

6. Temes a tractar a proposta de les entitats: 

- Acte de cloenda «Agendes Drets Sexuals i Reproductius» (Creación 
Positiva)  
- Novembre Feminista / Reinici obres Ripoll 25 / Fons documental del CIRD / 
Remunicipalització SARA - PIAD / Resultats Punt d’Informació i Atenció a les 
agressions sexistes / Situació treballadores sexuals al C. Robadors (Ca la 
Dona)  

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, inicia la seva 
intervenció fent referència a les explicacions que ha fet la regidora en el punt anterior 
de l’ordre del dia sobre la remunicipalització dels PIAD i els SARA, i sobre l’actuació 
realitzada durant les festes majors en relació amb les agressions sexistes. 

Després, passa a comentar que el 25 de novembre és el Dia Internacional contra la 
Violència Masclista i diu que, com que no n’hi ha prou amb celebrar-ho un dia, s’han 
organitzat tota una sèrie d’actes i actuacions durant tot el mes de novembre. Indica 
que, enguany, l’acte rellevant se celebra el dia 5 de novembre a Tarragona, on es 
reuniran diverses entitats que treballen la temàtica. En aquest sentit, assenyala que 
s’han organitzat diversos autocars per mobilitzar-se fins a Tarragona i mostra la seva 
disposició a resoldre dubtes a les assistents que hi vulguin anar. 

Tot seguit, destaca que la ubicació actual de Ca la Dona és al carrer Ripoll, 25, en un 
local on es preveia que es tindria prou espai per compensar el local del qual venien, 
del carrer Casp, però comenta que fruit d’uns imprevistos i entrebancs amb la 
construcció, encara no han pogut disposar de tot l’edifici, tal com estava previst. Tot i 
això, assenyala que, després de parlar amb l’Ajuntament, sembla que per Cap d’Any 
l’entitat ja tindrà el local sencer a disposició. 

Reclama que s’avanci amb el fons documental de Ca la Dona, i recorda que, tal com 
ha exposat en altres ocasions, l’oportunitat de gestionar el fons documental del CIRD 
és molt bona, ja que hi van moltes persones a demanar informació i recursos que 
s’han anat dipositant amb els anys per part de moltes dones. Posa un exemple i fa 
referència al fet que la Universitat Pompeu Fabra hagi demanat recentment unes 
pancartes històriques al centre per celebrar el dia 25 de novembre, ja que anteriorment 
les van fer servir i van tenir molt èxit. 

En darrer lloc, aprofita per preguntar sobre la situació de les treballadores sexuals del 
carrer Robadors, que és molt a prop de la seu de Ca la Dona. Reconeix que és un 
tema polèmic però pensa que cal mirar de donar-hi solució. 

La presidenta respon per temes. Pel que fa al local del carrer Ripoll, confirma que hi ha 
hagut un problema amb el contractista perquè va aturar l’obra, i explica que, després, 
l’Ajuntament va iniciar un procediment d’urgència per la façana i l’escala exterior 
metàl·lica, que estan pràcticament finalitzades. Creu que fins a final d’any es 
realitzaran la resta d’obres i que al gener només caldrà fer les darreres proves. 

Quant al fons documental del CIRD, recorda que en un plenari s’hi va dedicar un punt 
de l’ordre del dia i es va explicar que part de la cessió s’havia fet a Francesca 
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Bonnemaison i l’altra restava al CIRD. Manifesta l’acord del govern amb què el centre 
el gestioni Ca la Dona i diu que el que caldrà veure és com fer el tràmit administratiu 
per recuperar la part que ha cedit. 

Per acabar, comenta que quan el govern va crear la Unitat de Tràfic d’Éssers Humans 
ho va fer pensant en una estratègia de prostitució de la ciutat. Fa saber que hi ha una 
sèrie d’actuacions que potencien el Pla ABITS i també l’elaboració d’un diagnòstic. 
Aquest l’estan elaborant companyes del moviment activista, per veure quin marge de 
millora té i quina és la situació de les treballadores sexuals de la ciutat. 

La senyora Marta Cruells López, cap de gabinet de la Regidoria de Feminismes i 
LGTBI, assenyala que a l’estiu es van produir unes agressions a treballadores sexuals 
del carrer Robadors per veïns de la zona, i comenta que arran d’aquest fet, 
l’Ajuntament va activar unes mesures de seguretat en les quals van haver de donar 
protecció a les treballadores amb la presència dels cossos de seguretat. Fa saber que, 
actualment, hi ha un espai de treball en el marc de la taula d’ABITS que es dedica a 
reflexionar sobre les treballadores sexuals i l’espai públic, i comenta que també hi 
participen treballadores. Especifica que s’està revisant l’actuació duta a terme a l’estiu i 
les necessitats i mecanismes per evitar que puguin tornar-se a produir. Afegeix que, a 
més, el Districte està revisant i formulant nous mecanismes d’actuació i de 
responsabilitat per part de l’Ajuntament, per tal de poder actuar d’una forma estipulada 
davant d’aquest tipus d’agressions. 

En aquest sentit, assenyala que les treballadores es van organitzar i van enviar una 
carta a l’Ajuntament i a diversos grups polítics en la qual reclamaven mesures 
concretes, com ara que l’Administració es personés en processos judicials d’aquestes 
característiques. Informa que ho estan valorant amb els Serveis Jurídics. 

7. Procés de revisió de les Normes reguladores de participació ciutadana  

La secretària del Consell passa al següent punt de l’ordre del dia tot anunciant que 
l’hauria d’haver explicat la senyora Gemma Altell, vicepresidenta del Consell, però que 
ho farà ella mateixa atesa la seva absència. 

Comunica que l’Ajuntament té la intenció de revisar les Normes de Participació 
Ciutadana d’una forma coral, és a dir, amb la participació dels grups polítics, els 
tècnics i tècniques municipals, les entitats del territori i la ciutadania en general. 
Assenyala els tres blocs sobre els que versa el debat que s’està fent (òrgans de 
participació / democràcia directa / processos de participació), i comenta que una de les 
missions de la vicepresidenta del Consell, ja que participa al grup motor del debat, és 
vetllar perquè la normativa nova tingui perspectiva de gènere. 

En relació amb aquest punt, constata que des del Consell es va enviar una carta a 
totes les assistents per convidar-les a formar part del grup de treball que tractarà 
aquest tema, i recorda que el resultat de les noves normes influirà molt en el 
funcionament del mateix Consell de Dones. Comenta que algunes de les assistents 
han demostrat interès a participar-hi i confirma que el tema es tractarà amb profunditat 
des de la Comissió de Transversalitat, que treballa la perspectiva de gènere i l’impacte 
de gènere en totes les normes que fa l’Ajuntament. 

Finalment, diu que els dies 21 i 22 d’octubre es van celebrar unes jornades sobre 
processos participatius en les quals entitats i ajuntaments van posar en comú algunes 
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pràctiques, i fa saber que va ser molt interessant i que poden seguir el debat i la feina 
feta mitjançant la plataforma decidim.barcelona. Afegeix que tant ella com Núria Poch, 
de la secretaria del Consell, van participar en un grup sobre dinàmiques de participació 
en consells i expressa que farà arribar les conclusions d’aquest grup a les assistents. 

8. Informació sobre els Grups de Treball del CDB: 

- Violències Masclistes 
- Transversalitat 
- Territorialitat 

La secretària del Consell passa al següent punt de l’ordre del dia i recorda que 
qualsevol persona del Plenari pot participar en els grups de treball del Consell. 

La senyora Marta Cruells López, cap de gabinet de la Regidoria de Feminismes i 
LGTBI, presenta la feina feta pel grup de violències masclistes i diu que està 
funcionant molt bé, ja que hi ha molta assistència i s’està avançant en els continguts. 

Recorda que en l’anterior Permanent va explicar la primera reunió del grup i procedeix 
a exposar les dues següents que han realitzat. De la segona, que va ser el 13 de juliol, 
comenta que es va consensuar com a objectiu principal del grup de treball fer una 
revisió de la Mesura de Govern sobre les Violències Masclistes i analitzar els objectius 
i les actuacions per tal de veure com es poden desenvolupar més accions, ja que la 
mesura es queda curta en alguns aspectes. 

Per aquest motiu, explica que a la segona reunió del grup, celebrada el 5 d’octubre, es 
va fer una presentació de l’informe que s’havia finançat des de la Generalitat, dut a 
terme sobretot pel grup d’Antígona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i per 
Creación Positiva. Indica que l’informe fa un diagnòstic sobre els abordatges que 
s’està fent de la violència sexual en el conjunt de Catalunya i també fa una revisió 
conceptual, teòrica i ètica del que es considera violència sexual. 

Assenyala que les autores de l’informe en van fer una presentació que va generar un 
debat molt interessant i diu que, fruit del mateix, es va acordar que cal treballar la 
manera segons la qual l’informe es pot plasmar en el cas concret de Barcelona. A 
més, fa saber que es va pactar que a la propera sessió del grup de treball es 
presentaria l’avaluació del circuit de Barcelona contra la violència masclista. Per tot 
plegat, comunica que la ruta de treball a seguir per part del grup gira al voltant dels 
informes i les presentacions dels mateixos, i convida les entitats que vulguin sumar-
s’hi, a fer-ho. 

La secretària procedeix a explicar que el grup de treball de Territorialitat només ha fet 
una reunió, i recorda que, a diferència dels altres grups, aquest només el poden 
integrar persones lligades als districtes, com ara tècniques, conselleres de Feminismes 
i LGTBI, i grups de dones amb representació en el Plenari del Consell. Destaca que 
l’objectiu del grup és veure com es connecten el Consell de Dones de Ciutat amb els 
consells dels districtes i dinamitzar els segons, ja que segons la sessió realitzada, es 
va observar que, actualment, no donen resposta a les expectatives i necessitats de les 
dones dels barris. 

Afegeix que també estan pensant a treballar directament amb els barris per aconseguir 
proximitat, especialment per part de les tècniques dels districtes. Explica que, després 
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d’aquesta sessió de treball, es van anomenar les coordinadores: l’ Helena Tarifa, 
consellera de Feminismes i LGTBI d’Horta-Guinardó; la Rosa Saiz, tècnica de Sant 
Martí, i la Neus Pociello, del Consell de les Dones de l’Eixample. Així mateix,  
assenyala que l’Olga Arisó és la referent de la Direcció de Feminismes. 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, comenta que 
el grup de Transversalitat està funcionant molt bé perquè hi ha molt d’interès per part 
de les seves  membres i perquè veu que hi ha moltes ganes i moltes coses a fer. 

Comenta que l’última trobada del grup de treball va ser molt interessant. Hi va 
participar l’Elisenda Ortega, de la Direcció de Participació, que va anar a explicar-los el 
procés de Revisió de les Normes Reguladores, del qual pensa que és molt necessari i 
que qualsevol avenç, per petit que sigui, serà molt benvingut. En aquest sentit, fa 
saber que en el Consell es va dir que calia evitar caure en l’hàbit de teoritzar sobre 
metodologies i altres aspectes, i que cal avançar en aspectes pràctics i àgils. 

Assenyala que es van preguntar pel tipus de consell de dones que cal i quins objectius 
hauria de tenir, i pensa que aquest tipus de qüestions són molt rellevants i troba molt 
encertat que es treballin. 

En darrer lloc, explica que en l’última reunió es va debatre quin havia de ser el tema 
principal per al 8 de març de 2017, entre els quals es van mencionar: participació i 
joves, dones i esport, dones immigrades, el sostre de vida, habitatge, habitatge en clau 
de gènere, dret de les nenes, dones creadores de cultura, cooperatives en femení, 
cooperativisme en femení, dones transgressores, i dissidents del patriarcat. 

Amb tot, mostra la seva satisfacció pel funcionament del grup perquè creu que el debat 
és profund en tots els aspecte, la qual cosa el fa molt profitós. 

9. Representants als diferents consells municipals i a d’altres espais  

La secretària del Consell comenta que aquest punt de l’ordre del dia serà molt breu 
perquè hi ha molts consells municipals que no s’estan convocant, ja que són a l’espera 
del debat sobre les normes reguladores. Tot i això, fa saber que la senyora Gemma 
Altell va participar en el Consell Municipal de Benestar Social i va treballar-hi la 
perspectiva de gènere. 

Indica que la senyora Mercè Carrera va anar al Consell Municipal d’Esports però que, 
com que no és a la sala, no podrà compartir les seves conclusions. 

La senyora M. Rosa Lunas, en nom de FOCAGG, comunica que va anar al Consell 
d’Habitatge i que va participar a les jornades que es van fer al COAC. Explica que es 
van organitzar tres seminaris i tres taules rodones, i pensa que va ser molt interessant 
veure la participació de l’alcaldessa en el grup que comparava la situació del lloguer i 
el mercat de l’habitatge a París, Berlín i Barcelona. 

Indica que també es va parlar del gènere i es van presentar mapes de lloguer social i 
habitatge social amb perspectiva de gènere, i afegeix que l’arquitecta Sandra 
Bestraten va presentar un projecte d’innovació a Medellín i, en aquest punt 
d’innovació, es va parlar del local del carrer Ripoll per l’Associació de Ca la Dona. 
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Opina que les dones van mostrar que són innovadores i molt treballadores, i fa saber 
que ella també va comentar diverses coses que la preocupen, com per exemple la 
relació amb les entitats bancàries i l’accés a l’habitatge, o l’accés a un parc 
d’habitatges a través de la Taula del Tercer Sector. 

En darrer lloc, comunica que farà un informe de tot plegat i assenyala que el proper dia 
3, en el Plenari, el compartirà. 

La senyora Carme Riu, en nom de Dones No Estàndard, manifesta la seva intenció de 
canviar el nom el Consell de Sostenibilitat i afegir-li la paraula accessibilitat, i es queixa 
perquè el seu nom no ha sortit quan s’ha projectat a la pantalla les representants del 
Consell. 

La senyora Lunas pensa que també estaria molt bé que el Consell de l’Habitatge es 
digués de l’Habitatge i Accessibilitat, perquè creu que la idea fonamental de la creació 
d’un parc d’habitatge és fer-lo accessible. 

La senyora M. Àngels Cabré, en nom de l’Observatori Cultural de Gènere, pregunta si 
els consells que ha esmentat la secretària, com ara el Consell de Cultura, existeixen o 
no. 

La secretària contesta que existeixen però que encara no han volgut concretar amb el 
Consell de les Dones la possibilitat d’enviar-hi una representat perquè no s’han reunit, 
motiu pel qual en el Consell de les Dones encara no han pogut decidir qui seran les 
representants en aquests consells. 

Aclareix que les noves entitats que s’han presentat durant la Permanent del Consell de 
les Dones es consideraran membres del Plenari en la propera sessió plenària que se 
celebri. 

La senyora Lunas destaca que, dies enrere, en el Plenari del Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya, es va parlar de la Fundació Aroa i de la campanya endegada per 
la FOCAGG «La salut mental és cosa de tots», i comenta que en el Parlament va 
haver-hi una trobada sobre el tema, en la qual la presidenta va quedar astorada de la 
situació que viuen, sobretot dones amb fills/es i néts/es afectats per trastorns de 
conducta greus. Pensa que cal abordar la qüestió de la salut mental i les dones, i 
també manifesta la necessitat que hi hagi coordinació entre l’Ajuntament i la 
Generalitat per abordar aquestes problemàtiques. 

La secretària respon que parlarà amb l’Agència de Salut Pública per veure quins 
instruments de coordinació hi ha entre els dos nivells de govern. 

La senyora Riu, que també va anar a la sessió del Plenari del Consell Nacional de les 
Dones, matisa que el concepte de salut mental no es refereix tan sols a les persones 
que estan malaltes sinó que vol abordar, també, la resta de dones en el seu entorn 
quotidià que poden patir situacions que afectin la seva salut mental. Especifica que 
l’objectiu de la campanya de la FOCAGG era treure l’estigma social que té la salut 
mental i fer entendre que és un tema que afecta tothom. 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, recorda que, 
tres setmanes enrere, es va presentar el Pla de Salut Mental de l’Ajuntament de 
Barcelona, on es planteja una diagnosi bastant acurada sobre la situació a la ciutat i 
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també s’analitza amb perspectiva de gènere. Recomana a les assistents que el 
consultin també per la manera que defineix el concepte de salut mental. 

La secretària anuncia que buscarà l’informe i el farà arribar a les assistents. 

10. Aprovació de les propostes de les 15 dones que no pertanyen a cap entitat 
per formar part del Plenari del CDB 

La secretària del Consell comunica a les assistents que, a les carpetes, tenen els 
llistats inicials de les dones candidates a formar part del Plenari sense pertànyer a cap 
entitat, i indica que en color lila s’han destacat les dones que han dit que els faria molta 
il·lusió. 

Pregunta a les assistents si els semblen bé les dones del llistat i les propostes que han 
anat sorgint, que són: la Roser Ros Riu, de Dones No Estàndard; la Mercè Piqueras, 
de Dones&Co.; la Núria Carrera, per part de Dones Periodistes, i una petició a títol 
individual d’Andrea Terrón, que forma part d’un grup de dones de la Universitat 
Pompeu Fabra però que, mentre pregunta si pot venir en nom del grup, vol participar-
hi en nom propi. 

La senyora Núria Viñas, de la Xarxa Catalana de Dones Directives i Empresàries 
pensa que l’Anna Bofill i la Verena Stolcke no són adequades per formar part del 
Plenari, perquè són grans i ja han participat a molts espais. 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, fa una nova 
proposta, que és la senyora Núria Salán, tecnòloga i presidenta l’Escola de 
Tecnologia.  

La secretària demana a la senyora Corcoy que li faci arribar una mica més 
d’informació sobre la nova candidata. 

La senyora Blanca Padrós, en nom de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, pregunta si no es realitza la votació de les 
candidates i fa saber que la seva entitat havia treballat el llistat i s’havia mostrat a favor 
d’algunes candidates que, en el document entregat, no surten de color lila. 

La secretària respon que, després d’haver enviat el llistat de candidates a les 
assistents repetides vegades per demanar el vot, es va acordar que en la sessió de la 
Permanent es tancaria aquest tema, i constata que entre les propostes realitzades i les 
dones que s’han assenyalat amb lila, ja n’hi ha quinze, que seran les que es 
presentaran al Consell Plenari. 

11. Torn de paraules 

La senyora Carme Riu, en nom de Dones No Estàndard, manifesta que li hauria 
agradat celebrar la Permanent a la mateixa sala que es va tenir lloc l’anterior, que és al 
saló de Martí l’Humà. Explica que allà va tenir problemes per accedir-hi però que el fet 
d’anar-hi va donar-li la possibilitat de queixar-se, i diu que si no hi tornen, no es 
queixarà i no es farà res perquè l’espai guanyi en accessibilitat. 
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La secretària respon que va enviar un informe sobre el tema i que després de parlar 
amb el MUGBA ha decidit deixar passar un temps a veure si hi fan alguna cosa. 

La senyora Riu replica que l’informe no era necessari i opina que el que és necessari 
és canviar la plataforma, perquè està dissenyada per a cadires de rodes manuals i, 
actualment, les persones amb mobilitat reduïda que ho necessiten, van amb cadires 
elèctriques perquè tenen més autonomia. 

La secretària contesta que, si està disponible, la propera vegada es reuniran a la sala 
de Martí l’Humà. En relació amb aquest tema, aprofita per comentar que hi ha un 
problema d’espai per al Plenari i que els agradaria celebrar-ho en un lloc on es puguin 
disposar en format d’àgora però, probablement, ho hauran de fer en un espai on 
s’hauran de col·locar en forma de teatre. Expressa la dificultat de trobar espais per a 
tanta gent i constata que l’Ajuntament té molts actes. 

La senyora Riu diu que si la raó per haver canviat de sala era que la sala de Martí 
l’Humà estava ocupada, no hi té res a dir, però opina que sembla que l’Ajuntament 
busqui solucions amagant els problemes i, en aquest cas, buscant una altra sala que 
disposi d’una major accessibilitat. 

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, demana a les 
assistents que reflexionin sobre la Llei d’igualtat de dones i homes i el que està 
passant al Tribunal Constitucional. Pensa que cal veure què s’hi pot fer al respecte. 

La senyora Blanca Padrós, en nom de l’ICAB, comunica que a la Comissió de Dones 
Advocades van fer una nota de premsa, uns dies enrere, sobre el mateix tema, i 
mostra la seva disposició a seguir-ne parlant més endavant. 

 

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

 

 

La secretària      Vist i plau 
La presidenta del Consell 


