Consell de les Dones de Barcelona

ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE LES DONES
Identificació de la sessió
Núm.: 7
Data: 15 de maig de 2017
Caràcter: ordinari
Horari: de 18.05 h a 20.30 h
Lloc: Saló de Cent
Assistents
Vicepresidenta segona
Gemma Altell, Federació de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
Entitats i associacions
Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Carme Calafat i Nausica Castelló
Associació d'Amics de la Ràdio i la TV Clot-Camp de l'Arpa (Secció Dones Reporteres)
2-Tv's de Districte de BCN, Pepi Rafel i Durany
Associació Ca la Dona, Mercè Otero
Associació Creación Positiva, Montse Pineda
Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, Antonia Hernández González i Joana
Torroella
Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Marta Corcoy
Associació Dones No Estàndards, Carme Riu Pascual
Associació Entrepobles, Montserrat Benito Soriano
Associació Feminista de Catalunya, Amor del Álamo Margalef
Associació Genera, Clarisa Velocci i Ana Fábregas
Associació per la Igualtat i la Recerca, Marta Mas
Associació Mujeres Palante, Wendy Espinosa
Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, Sílvia Aldavert Garcia
Associació Sectorial de Dones de l’Assemblea Nacional Catalana, Montserrat Higueras
Tobajas
Associació Trama, Mireia Soler Albarich
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Alba Orteu
Comissions Obreres del Barcelonès, Raquel de Haro
Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
Blanca Padrós
E’Waiso Ipola, Remei Sipi
Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona, Sylviane Dahan
Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña (FASAMCAT), Nilo Robles
Camacho
Federació d’Organitzacions de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG), M. Rosa Lunas
Fundació Aroa, Neus Pociello Cayuela
Fundació Privada Ared, Maria Elena Alfaro Bellati
Fundació Salut i Comunitat, Marta Álvarez Freijo
Institut Català d’Antropologia (ICA), Montse Martos
La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Neus Oriol
Observatori Cultural de Gènere, M. Àngels Cabré
Plataforma catalana de suport al lobby europeu, Rosa M. Fernández Sansa
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Plataforma unitària contra les violències de gènere, Betty Alsina Keith
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Eva Gajardo Rodríguez
USTEC - STEs, Dolors Torné
Sindillar/Sindihogar, Isabel Escobar
Xarxa Catalana de Dones Directives i Empresàries, Núria Viñas
Representats a títol individual
Anna Bofill
Lourdes Beneria
Fathia Benhammou
Núria Carrera
Ingrid Hinojosa
Eulàlia Lledó
Marisela Montenegro
Mercè Piqueres
Roser Ros Riu
Núria Salan Ballesteros
Verena Stolcke
Representants dels departaments municipals
Tècnica de Dona de l’Eixample, Neus Hernández Casado
Tècnica de Dona de les Corts, Maribel Benito Garcia
Tècnica de Dona de Nou Barris, Montserrat Martín Céspedes
Tècnica de Dona de Sant Martí, Rosa Saiz Giribert
Cap del Departament de Feminismes i LGTBI, Maria Gas de Cid
Cap del Departament de Transversalitat de Gènere, Sònia Ruiz
Cap de gabinet de Regidoria Feminismes i LGTBI, Marta Cruells
Representants municipals
Maria Rovira Torrens (GMDCUP-PA)
Marilén Barceló Verea (GMDCs)
Maria Lluïsa Ibáñez (GMDPPC)
Montserrat Garcia (GMDPSC-CP)
Joan Manuel del Llano Ribas (Consell de les Dones del Districte de Sarrià SantGervasi)
Roser Ponsatí i Capdevila (Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi)
Rita Martínez (Consell del Districte de Gràcia)
Àngels Tomàs Gonzalo (Consell de les Dones del Districte de Gràcia)
Carlota Falgueras Marsal (Consell de les Dones del Districte de Sant Martí)
Mercè Mudell (Consell del Districte de Sant Martí)
Tònia Latorre (Consell del Districte d’Horta-Guinardó)
Mercè de la Torre Galeas (Consell del Districte de les Corts)
Maria Rosa Micas (Consell del Districte de Nou Barris)
Neus de Haro (Consell del Districte de Sants-Montjuïc)
Noemí Pitarque (Consell del Districte de Sants-Montjuïc)
Excusen la seva absència
Centre de Recerca Teoria, Gènere i Sexualitat (ADHUC), de la Universitat de
Barcelona
Esperança Aguilar, de la RedCAPS
Júlia Yúfera, a títol individual
Núria Ramon, del GMDDemòcrata
Olga Arisó, tècnica de Feminismes i LGTBI
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Eva Alfama, consellera de Ciutat Vella
Esther Pérez, consellera de Sants-Monjuïc
Eulàlia Corbella, consellera de l’Eixample
Carolina Recio, consellera de Nou Barris
Elena Tarifa, consellera d’Horta-Guinardó
Núria Pérez, tècnica de Sants-Monjuïc
Esther Utrilla, tècnica de Sarrià-Sant Gervasi
Susanna Descals, tècnica d’Horta-Guinardó
Secretària
Mercè Fernández
Suport al Consell
Mònica Pacheco
Núria Poch
Desenvolupament de la sessió
1. Salutació i benvinguda
La vicepresidenta dona la benvinguda a les persones assistents i obre la sessió.
Comunica que la presidenta està malalta, motiu pel qual no podrà assistir ni dirigir la
sessió, i també anuncia que degut a la vaga de metro dels dilluns és possible que hi
hagi algunes persones que no puguin assistir a la sessió. Tot seguit, demana disculpes
a les persones assegudes en bancs i diu que, a causa del virus informàtic, no han
pogut comptabilitzar les confirmacions d’assistència i, per tant, no han pogut preveure
quants seients necessitarien.
Seguidament, dona la benvinguda a les tretze dones que s’afegeixen al Consell de les
Dones a títol individual, que són: la senyora Lourdes Beneria, la senyora Fathia
Benhammou, la senyora Anna Bofill, la senyora Núria Carrera, la senyora Íngrid
Hinojosa, la senyora Eulàlia Lledó, la senyora Marisela Montenegro, la senyora Mercè
Piqueres, la senyora Roser Ros, la senyora Núria Salan, la senyora Isabel Segura, la
senyora Verena Stolcke i la senyora Andrea Terrón. Aclareix que en total hi ha quinze
dones que participen a títol individual, perquè cal afegir a la senyora Mercè Carrera i la
senyora Júlia Yúfera, que ja formaven part del Consell anteriorment.
Fa saber que a les carpetes lliurades a les assistents hi trobaran l’acta de la sessió
anterior, l’ordre del dia de la present sessió, una petita sinopsi de les entitats que
s’incorporen al Plenari, un resum de l’acció de govern i un fulletó sobre l’avortament
que ha fet l’Ajuntament.
2. Lectura d’excuses i delegacions i aprovació, si escau, de l’acta anterior
La secretària comunica que va enviar l’acta de la sessió anterior per correu electrònic.
La senyora Carme Riu, en nom de l’Associació de Dones No Estàndards, assenyala
que el nom de la seva entitat no està ben escrit.
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La secretària informa que la regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, la senyora
Carmen Andrés, delega el seu lloc en Montserrat Garcia.
Tot seguit, enumera les entitats que han excusat la seva assistència, que són: Centre
de Recerca Teoria, Gènere i Sexualitat (ADHUC) de la Universitat de Barcelona;
Eulàlia Corbella, consellera de l’Eixample; Núria Ramon, del Partit Demòcrata;
Esperança Aguilar, de la RedCAPS; Esther Pérez, consellera de Sants-Monjuïc; Olga
Arisó, tècnica de Feminismes i LGTBI; Elena Tarifa, consellera d’Horta-Guinardó;
Susanna Descals, tècnica d’Horta-Guinardó; Núria Pérez, tècnica de Sants-Monjuïc;
Esther Utrilla, tècnica de Sarrià-Sant Gervasi; Júlia Yúfera, que és una de les dones
que no pertanyen a cap entitat, que ja ha anomenat abans la Gemma; Eva Alfama,
consellera de Ciutat Vella, i Carolina Recio, consellera de Nou Barris.
3. Proposta de la Permanent de l’entrada al Plenari de 6 noves entitats de
dones:
-

Centre de Recerca dels Drets Humans Iríada (Àrea de Gènere)
Entrepobles (Àrea de Gènere)
GrediDona (UB. Psicologia)
AGIMA
ALMENA, Cooperativa Feminista
EOL

La vicepresidenta presenta les sis entitats que s’han presentat amb la voluntat de
formar part del Consell de les Dones. Fa saber que a la carpeta lliurada hi ha
informació de cadascuna d’elles excepte d’EOL.
Es donen per incorporades al Consell.
4. Temes a tractar a proposta de les entitats:
- Projecte d’un monument a la presó de dones de Les Corts (Mercè Piqueras)
- Com s’està fent la subrogació de tècniques, per part de l’Ajuntament, als
PIAD? Com quedaran els serveis PIAD i SARA després del procés de
municipalització de la gestió: model de servei, d’atenció i tot allò que
comporti el canvi? (Marta Mas, AIO)
- Necessitat de comptar amb un web efectiu per al CDB (Roser Ros)
- Informació sobre la sessió a Nova York de la CSW61 / Celebració del 30è
aniversari de l’APFCiB (Sílvia Aldavert, APFCB)
- Fòrum Veïnal de Dones (Sylviane Dahan, FAVB)
La vicepresidenta obre el següent punt de l’ordre del dia i dona la paraula a la senyora
Mercè Piqueras.
La senyora Mercè Piqueras, en nom propi, informa que hi ha una comissió que està
promovent un projecte per a fer un monument a la presó de Dones de les Corts i diu
que li van demanar que presentés el projecte al Consell de les Dones. Comunica que
la iniciativa de presentar-lo al Consell neix arran d’una trobada entre la senyora Maria
Salvo, que és una supervivent que forma part de l’Associació Les Dones del 36, i
algunes membres de la comissió esmentada.
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Explica que al districte de les Corts s’hi va fer una presó per a dones en època
republicana i que, durant la guerra, es va convertir en una presó de repressió, on fins i
tot van condemnar a dones a mort i onze de les empresonades van ser afusellades al
Camp de la Bota.
Fa saber que el 2014 es va crear un grup a la Universitat de Barcelona, concretament
a l’Observatori Europeu de Memòries, que va integrar diverses entitats, que són:
Associació per la Cultura i la Memòria de Catalunya; Associació de Dones Elisenda de
Montcada; Arxiu Històric de la Mina i el Camp de la Bota; Associació Catalana
d’Expressos Polítics del Franquisme, Associació Conèixer Història; Associació de
Veïns i Veïnes de les Corts; Associació de Veïns i Veïnes de Sant Ramon Nonat; Banc
Solidari; Ca la Dona; Comissió per a la Igualtat de la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona; Comissió Memòria i Gènere; Cor Cremat; Dones de Can
Déu; Fundació Cipriano García - Comissions Obreres de Catalunya; Fundació
Maquinista-Macosa; Observatori Europeu de Memòries –que té la seu a la Universitat
de Barcelona; Taula de Dones del Districte de les Corts, i Xarxa Ciutadana de les
Corts. Afegeix que també hi participen dones familiars de les que havien estat a la
presó.
Aclareix que l’edifici actual on hi ha el Corte Inglés de la Diagonal, a la plaça Maria
Cristina, era l’espai on hi havia el recinte de la presó, el qual també tenia horts.
Comunica que entre el 2007 i el 2008, a la façana que dona al carrer Joan Güell, es va
posar una placa que més tard es va haver de canviar perquè els propietaris del Corte
Inglés no l’admetien.
Amb tot, indica que el projecte de monument va iniciar-se amb uns monòlits situats al
carrer Joan Güell amb carrer Europa en els quals posa «Presó Dones», que tenen
unes fotografies i uns panells que expliquen la història de la presó. Ara bé, consideren
que això no és suficient i, per aquest motiu, s’ha treballat per implicar l’Ajuntament en
el projecte, de manera que es preveu la convocatòria d’un concurs internacional
perquè l’any 2019 es col·loqui un monument commemoratiu a les dones que van estarhi tancades. Especifica que el monument es farà en el xamfrà i, per tant, es traurà
l’actual aparcament de motos, i afegeix que també es faran marques al terra per
assenyalar el perímetre de la presó.
La senyora Marta Mas, en nom d’AIO, pregunta com està el procés de municipalització
de la gestió dels serveis de PIAD i SARA. Mostra la seva esperança perquè set mesos
després del canvi de la situació de les professionals, que han passat d’estar
externalitzades a dependre del mateix Ajuntament, hagi servit per a consolidar els
drets laborals de les treballadores.
Ara bé, expressa la seva preocupació davant la declaració que van fer el dia 8 de març
les treballadores d’aquests espais dient que no hi havia prou recursos en els serveis i
que les llistes d’espera eren massa llargues.
Demana si amb tots els canvis que suposa la municipalització, l’Ajuntament té pensat
ampliar el servei dels PIAD, i mostra la seva preocupació per l’augment de la violència
envers les dones i les demandes d’atenció, així com per la manca de treball comunitari
per part dels PIAD amb les entitats i xarxes d’associacions dels districtes, aspecte que
considera clau per a prevenir la violència.
La senyora Roser Ros, en nom propi, informa que és la primera vegada que assisteix
al Consell i, seguidament, es queixa de la mida petita de la lletra de la pàgina web de
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l’òrgan. Proposa que s’actualitzi, que es prevegi l’opció de fer votacions en línia i que
es pensi en la possibilitat de demanar una intranet per als grups de treball del Consell.
La senyora Sílvia Aldavert, en nom de l’APFCB, anuncia que vol parlar de dos temes,
el primer dels quals és el projecte de drets sexuals i reproductius, l’apropament de
l’agenda global i l’agenda de Barcelona, que lideren conjuntament amb Creación
Positiva. Assenyala que després de set anys de formacions i actuacions diverses, s’ha
arribat a una nova agenda, que és l’agenda 2030, i s’ha aconseguit que dos grups de
treball hagin visitat la Comissió de les Nacions Unides sobre la Condició Jurídica i
Social de la Dones, un cop el 2016 i l’altre, el 2017.
Explica que el 2016 es va treballar, sobretot, la participació i l’apropament des
d’entitats molt locals a espais de decisió de participació multilateral llunyans, feina que
més tard es va presentar al Consell i al Parlament de Catalunya, entre altres espais.
Assenyala que arran d’aquesta visita s’han treballat diferents materials i convida les
assistents a consultar-los.
Després, destaca que el 2017 van coorganitzar un acte dins del programa oficial de
Nacions Unides de la CSW61, en el qual van participar entitats i institucions diverses.
Mostra unes quantes fotografies dels dos actes.
Conclou que amb aquestes actuacions, s’han pogut adonar de la necessitat de seguir
treballant per a les dones i assenyala alguns dels riscos que han detectat, com ara el
risc de fragmentació de les agendes, és a dir, el fet que progressivament els drets
estiguin més fragmentats. També parla del risc de retrocés de l’agenda de drets per
influències de governs fonamentalistes, el risc dels governs locals no implicat en
aquest tipus d’assumptes, el risc de la desvinculació per part de la societat civil, o
també la manca de creació d’espais per a rendir comptes sobre les actuacions que es
fan.
Fa saber que durant l’acte de les Nacions Unides, tant la seva companya com ella van
patir assetjament per part de grups fonamentalistes, que ha durat fins més tard, i
recorda que recentment a Brussel·les es va organitzar un acte per part de grups
semblants, la junta directiva dels quals la presideix el senyor Mayor Oreja.
Creu que aquest tipus d’actuacions i assetjaments són molt greus i demana a les
assistents que es plantegin com pot actuar el Consell de les Dones davant d’aquestes
situacions.
Després, passa a parlar del segon tema i explica que la seva entitat ha tingut
l’oportunitat d’organitzar l’acte de celebració dels trenta anys de l’Associació de
Planificació Familiar de Catalunya i Balears i els vint-i-cinc del seu Centre Jove.
Informa que durant la primera part es van fer diverses taules rodones per compartir
experiències i vivències i que, en una segona part, es va passar a activitats de caire
lúdic, que van tenir lloc a l’Espai Jove Fontana, de Gràcia.
Agraeix la participació de les assistents i mostra la seva satisfacció per haver
aconseguit organitzar un premi en defensa i promoció dels drets sexuals i
reproductius. Explica que, en categoria de joves, la guanyadora va ser la senyora
Rosa Sanchis, i en la categoria general, va ser l’equip de treball del primer Centre de
Planificació Familiar, que està ubicat al Prat de Llobregat. Manifesta la seva esperança
per a poder celebrar-ne molts més.
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La senyora Sylviane Dahan, en nom de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes
de Barcelona (FAVB), anuncia que vol parlar del Fòrum Veïnal de Dones. que es va
celebrar el cap de setmana anterior. Informa que l’objectiu del Fòrum és crear un espai
de trobada per a les dones que no tenen temps d’assistir a les trobades però que,
alhora, les fan possibles, ja sigui perquè s’encarreguen de la neteja o d’altres
aspectes, o perquè tenen una vida dedicada les altres persones i no tenen temps per a
elles mateixes. Pensa que el Fòrum va ser molt enriquidor i creu que és una bona
manera per ajudar-se mútuament les unes amb les altres.
A més, comenta que gràcies a aquesta iniciativa es podrà recuperar el saber fer de
moltes dones que han treballat i han participat en el moviment veïnal. Posa com a
exemple el cas de la senyora Isabel Segura, que va anar al Fòrum i va explicar la seva
experiència, que no tothom coneixia, sobre les vocalies de dones a Barcelona. Així
mateix, explica que gràcies al Fòrum han descobert un projecte que hi ha a Nou Barris
sobre les dones sense llar i que dormen al carrer.
Comenta que aquest Fòrum s’ha començat amb diverses entitats, entre les quals cita
Entrepobles i Col·lectiu Punt6, entre altres, i fa saber que es penjaran les conclusions
al blog de la FAVB, per la qual cosa convida les assistents a sumar-s’hi i dir-hi la seva.
Mostra la seva voluntat de seguir reforçant la Comissió de Dones de la FAVB per
aconseguir que més dones dels barris en formin part.
Especifica que, fins ara, han fet quatre tallers que han anat molt bé, on han parlat
d’economia de la vida, feminització de la pobresa i precarietat femenina. Agraeix a
totes les entitats i persones que han fet possible el Fòrum i diu que l’objectiu és que a
la propera assemblea de la FAVB hi hagi unes cinquanta persones.
En darrer lloc, afegeix que el Fòrum es va celebrar al Centre Cívic Urgell, del qual
reivindica que es digui Centre Cívic Teresa Pàmies.
La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de l’Associació Ca la Dona, formula diverses
qüestions, la primera de les quals és quina avaluació ha fet l’Ajuntament del Circuit
Barcelona contra la violència vers les dones.
Després, pregunta què està fent la comissió de treball per a la definició d’una
estratègia contra el sexisme a la ciutat i esmenta alguns exemples sexistes en els
quals l’Ajuntament hi participa, com per exemple deixar que el Corte Inglés posi un
anunci de tela molt gran amb noies joves en roba interior, o el problema recentment
aparegut sobre les hostesses del torneig Open del Banc de Sabadell, o les hostesses
de Montmeló.
Demana que es doni visibilitat i es busqui la manera de conèixer l’avaluació sobre la
Xarxa d'escoles i instituts per la igualtat de tracte i la no discriminació. En aquest
sentit, anuncia que justament l’Escola Feminista d’Estiu de Ca la Dona organitza unes
sessions durant els dies 9 i 10 de juny que tracten la coeducació i es titulen «Contraactuem: posem els rols binaris en joc!».
En darrer lloc, fa referència al Nomenclàtor de la ciutat i demana que es tinguin
presents els noms de dones no només per a interiors d’illes, sinó també per a noms
d’espais més visibles, ja que ho creu convenient i necessari.
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La senyora Maria Gas de Cid, directora de feminismes i LGTBI, informa que el canvi
de gestió dels PIAD i del SARA va iniciar-se l’1 d’octubre de 2016 i que les persones
subrogades durant aquest període van entrar a l’Ajuntament amb el conveni d’Acció
Social, que era el que tenien en aquell moment. Ara bé, afegeix que després d’un
acord entre el comitè d’empresa, Recursos Humans i els sindicats, les treballadores es
van incloure dins del conveni municipal, cosa que va passar el 3 de maig, de manera
que des d’aquest moment ja tenen horari i sou com qualsevol altra treballadora de
l’Ajuntament.
Tot i això, assenyala que encara falta la ratificació per part de la Comissió de Govern.
Explica que durant el temps d’espera de la ratificació, l’Ajuntament ha treballat ajustant
els horaris del servei amb els horaris acordats, fent una anàlisi dels diferents escenaris
per a preveure una bona gestió per als dos serveis. Comunica que, actualment,
s’estan fent els horaris de cada treballadora amb la intenció de començar-los a posar
en pràctica a partir de l’1 de juny, dia en el qual la Comissió ratificarà l’acord.
Explica que els desajustos que s’han produït en aquests serveis responen a les
diferències de metodologia i funcionament que tenien amb el conveni d’Acció Social i
respecte als de l’Ajuntament. Afegeix que quan hi havia una gestió externalitzada, les
baixes es podien cobrir de forma ràpida, però en canvi, informa, que quan es tracta de
l’Ajuntament, les persones han de venir de les borses, i els processos són més lents.
Diu que, precisament per aquest motiu, s’ha treballat en la dimensió de les plantilles i
per conèixer bé quines necessitats i pressions hi ha en els serveis, amb l’objectiu de
donar-hi una resposta més àgil.
En darrer lloc, mostra la seva disposició a donar la informació sobre els horaris de
cada perfil i el funcionament dels serveis un cop la Comissió de Govern hagi ratificat el
conveni.
La senyora Marta Cruells, cap de Gabinet de la Regidoria de Cicle de Vida,
Feminismes i LGTBI, respon a les altres preguntes i comença dient que la proposta del
web del Consell arriba en un bon moment, ja que des de fa dues setmanes s’està
treballant el web del Consell de les Dones de l’Ajuntament. Pensa que les persones
interessades a tenir un web millor es podrien reunir per a parlar-ne i informa que la
secretària enviarà un correu electrònic amb la convocatòria.
Respecte al Circuit, recorda que es va fer una avaluació en la qual es va concloure
que calia fer diversos canvis, entre els quals reforçar allò que funciona i revisar
l’estructura que dinamitza el Circuit. Explica que per a poder aplicar aquestes
recomanacions, s’ha creat un grup motor que ja s’ha reunit dues vegades i està
constituït pel Consorci de Serveis Socials, la Regidoria de Feminismes, el Consorci de
Salut, el Consorci d’Educació i dues entitats del Consell de les Dones especialitzades
en temes de violències. Fa saber que quan hi hagi canvis s’informarà dels mateixos i
afegeix que, si les assistents ho consideren necessari, poden preparar un recull dels
avanços més significatius i les actuacions per exposar-les en el següent Consell de les
Dones.
Quant a la publicitat sexista i el paper de l’Ajuntament, confirma que des de fa nou
mesos s’ha posat en marxa un grup de treball per a definir una estratègia de prevenció
del sexisme a la ciutat, i especifica que durant aquest temps han treballat el disseny de
l’estratègia i han celebrat diverses trobades, en les quals hi han participat diversos
mitjans de comunicació i diversos departaments de l’Ajuntament. A més, afegeix que
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s’han fet reunions amb el grup del Consell d’Immigració i amb el Consell del Poble
Gitano, i fins i tot s’han fet entrevistes a persones expertes.
Indica que, amb tot, actualment es disposa d’un esborrany de les actuacions a dur a
terme, i assenyala que s’està acabant de tancar amb els diferents departaments per
veure’n la viabilitat, el calendari i el pressupost.
Subratlla que l’estratègia preveu una actuació molt més ràpida contra la publicitat
sexista de la que té ara l’Ajuntament, i demana a les assistents que si detecten
elements de publicitat sexista al carrer o en algun espai públic, ho comuniquin per
poder emprendre actuacions.
Especifica que una part de l’estratègia preveu impulsar la coeducació a les escoles de
la ciutat, des dels 0-3 fins a l’educació postobligatòria i fa saber que, d’entre les
diverses propostes que s’han fet en aquest sentit, es preveu crear una comissió per a
recollir els recursos de coeducació de què disposa actualment la ciutat i fer un procés
d’homologació i legitimació de les bones pràctiques. Mostra la seva esperança per a
posar en marxa aquesta actuació al més aviat possible perquè creu que serà una eina
molt important.
Afegeix que en el proper plenari està prevista la presentació de la Xarxa d’escoles per
la igualtat i la no discriminació.
Finalment, informa que el dia 19 de maig a les 12.30 h es presenta el projecte de la
Xarxa, amb els resultats d’avaluació inclosos, i diu que a la propera sessió plenària en
farà un resum.
La vicepresidenta conclou que resta pendent respondre la intervenció de la senyora
Sílvia Aldavert sobre la participació del Consell en el tema dels drets sexuals i
reproductius.
La senyora Marta Mas, d’AIO, demana una explicació més clara sobre els serveis dels
PIAD i el SARA i explica que a Gràcia han tingut dos problemes diferents, un perquè la
persona assessora es va posar malalta i l’altre perquè, segons ha entès, amb els nous
horaris d’atenció dels serveis, les treballadores no poden participar en els espais de
participació de dones del Districte, cosa que considera un problema.
La senyora Mas afegeix que, al seu entendre, els PIAD no han de ser ens burocràtics,
perquè la violència no té horaris, com sí que poden tenir horaris altres tasques que es
fan a l’Ajuntament. Fa saber que quan parla de repensar les plantilles i el
funcionament, fa referència a la voluntat d’evitar que creixi la burocratització del servei,
ja que creu que ha de ser flexible i adaptat a les dones i a les necessitats de cada
territori. Mostra la seva preocupació pel fet que la burocràcia creixi i pensa que no
hauria de ser així.
La senyora Gas reconeix que el treball comunitari ha quedat en segon terme durant els
mesos de traspàs en els quals hi ha hagut una gestió mixta dels PIAD i argumenta que
es va prioritzar l’atenció individual. Ara bé, assenyala que la part comunitària ha
participat a les reunions d’anàlisi sobre les necessitats dels PIAD i han pensat en una
possibilitat que garanteixi aquesta intervenció sense perjudicar l’atenció individual a les
dones. Comenta que a la propera Permanent, n’informarà amb més detall al respecte.
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Pel que fa als horaris, aclareix que s’han treballat els horaris de les treballadores
perquè també han de poder conciliar la seva vida laboral i familiar, i diu que s’han
homogeneïtzat horaris de forma que no hi hagi tanta diversitat entre els serveis.
Pensa que tenir uns horaris no significa burocratitzar un servei i recorda que els PIAD
no atenen directament la violència, sinó que són punts d’informació i prevenció de
qualsevol tipus. Informa, però, que estan treballant perquè el nou model pugui atendre
la violència, però diu que actualment aquests casos s’atenen en el Centre d’Urgències
i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), sempre que es produeixin en horari
diürn.
Modificació de l’ordre del dia
6. Les Normes de Participació Ciutadana i el seu impacte de gènere, a càrrec de
Sonia Ruiz, cap del Departament de Transversalitat de Gènere
La vicepresidenta informa que hi ha un canvi d’última hora en l’ordre del dia que
respon a les limitacions horàries de les intervinents.
La senyora Sonia Ruiz, en nom del Departament de Transversalitat de Gènere, diu
que dividirà la intervenció en dos punts: en primer lloc, parlarà dels impactes de
gènere que fa l’Ajuntament, i seguidament, presentarà la metodologia d’aquests
informes i els resultats del primer d’ells sobre el Reglament de Participació Ciutadana.
Presenta un document en format de Powerpoint i comunica que l’anàlisi d’impacte de
gènere és l’estudi dels efectes en termes de desigualtats, bretxes i accés a recursos
que es fa previ al disseny de les actuacions de l’Ajuntament. Informa que amb aquesta
eina s’analitza si una actuació municipal fa créixer o disminuir les desigualtats de
gènere.
Recorda que a l’Ajuntament, tota la normativa aprovada ha d’anar acompanyada de
forma preceptiva d’un informe d’impacte de gènere des del 2015 i mostra la
metodologia que s’ha treballat en diverses ocasions per a fer-los.
Respecte als resultats de l’impacte en el Reglament de participació ciutadana, anuncia
que s’ha fet un informe preliminar des del CIRD i el Departament de Transversalitat de
Gènere, que ha comptat amb la senyora Laura Àlvarez i les aportacions de la doctora
Alba Alonso. Explica que la metodologia es va presentar al Grup de Treball de
Transversalitat de Gènere del Consell de Dones, la qual cosa ha servit per afegir les
propostes i valoracions que han fet les participants.
Comenta que el resultat va ser negatiu en un inici, però diu que ara ja s’hi ha fet molta
feina, i seguidament passa a comentar els temes que s’han anat treballant i afegint.
Especifica que la primera versió no comptava amb un llenguatge inclusiu però que, en
l’actual, sí que hi compta, i afegeix que, en relació amb el reconeixement al moviment
feminista, s’ha afegit en el preàmbul el que disposa la Llei d’igualtat catalana del 2015
en els seus articles 3 i 6 sobre l’impuls de la participació del moviment feminista. Ara
bé, pensa que també se’n podria parlar en altres articles més concrets, com per
exemple allà on es parla del mapa d’actors i la pluralitat d’interessos, que també creu
que s’hauria de matisar i ampliar.
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Comenta que es va demanar que s’inclogués una referència a l’article 41 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, que parla de transversalitat de gènere, i constata que s’ha
fet, i també diu que s’inclou la perspectiva de gènere en tot el cicle de les polítiques de
participació, cosa que implica, entre d’altres, una avaluació segregada de les dades.
Pensa que seria bo incloure tota la qüestió de la perspectiva de gènere en els
continguts de la participació substantiva, i creu que una opció seria seguir l’exemple
del que disposa la norma foral de Navarra, la qual garanteix que en cada moment o
espai de participació s’inclogui la perspectiva de gènere.
Afegeix que totes les demandes que van fer en relació amb la composició paritària
s’han incorporat, però matisa que l’inconvenient legal que frena aquesta paritat és la
llei catalana, que preveu que es tendeixi cap a ella, però no especifica que s’hagi de
garantir. Explica que, per aquest motiu, el Reglament de participació parla de tendir.
Assenyala que no es toca el tema dels consells sectorials i pensa que es podria
pensar al respecte i, també, sobre la masculinització o feminització d’alguns òrgans.
Indica que pel que fa al bloqueig d’entitats perpetuadores de la desigualtat, s’han basat
en la normal foral del 2010 que preveu una clàusula d’exclusió a entitats que tenen
finalitats que atempten contra la igualtat de gènere. Comunica que aquesta demanda
no s’ha acceptat i que per aquest motiu estan pensant la manera per a incloure-la
d’alguna altra manera, ja que creu important bloquejar entitats que tenen aquest tipus
de pràctiques.
Finalment, respecte l’espai de cures, subratlla que van proposar que s’incloguessin
com a espais garantits, però diu que no s’ha incorporat el canvi.
La senyora Laia Forné Aguirre, en nom de Democràcia Activa i Descentralització,
constata que el procés d’elaboració del reglament ha estat molt consensuat, ja que ha
comptat amb la participació d’entitats, ciutadania i grups municipals. Agraeix la feina
feta i destaca que la voluntat sempre ha estat d’incorporar el treball fet prèviament.
Subratlla que el reglament posa l’accent en la participació inclusiva i diversa, i obliga
l’Ajuntament a posar les eines necessàries per assegurar la participació de col·lectius
que no estan acostumats a dialogar amb l’Administració.
Després, assenyala que el reglament incorpora la paritat en tots els òrgans que
depenen de l’Ajuntament i també preveu una sèrie de comissions i òrgans de
seguiment externs per tal de controlar la participació, òrgans que seran paritaris.
Matisa que tenen un nombre de membres imparell que cau a favor de les dones i fa
saber que, si hi ha alguna cosa a incorporar, es podria fer perfectament.
Respecte als espais de cures, comenta que es volia deixar per més endavant tot allò
referent al detall sobre el seu funcionament i la incorporació com a òrgans en els actes
públics. Pensa, però, que d’aquesta normativa se’n derivaran instruccions internes i
procediments, de manera que es desplegarà en normativa més específica.
La senyora Carme Riu, en nom de l’Associació de Dones No Estàndards, pregunta
què té a veure l’espai de cura en aquest punt.
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La senyora Forné respon que la idea és que els espais de cura es converteixin en un
espai per facilitar la participació, ja que, d’aquesta manera, es faria possible que les
persones que tenen altres a càrrec seu puguin assistir-hi.
La senyora Riu mostra el seu desacord amb la senyora Forné perquè pensa que el
que primer s’hauria de fer és complir amb la llei vigent, que disposa que els espais de
l’Ajuntament haurien de ser accessibles per a tot tipus de persones. A més, expressa
el seu rebuig al fet de parlar de categories com ara dona, tenir cura o persones amb
diversitat funcional com si formessin part d’un mateix paquet. Demana que es tingui en
compte un llenguatge que no distingeixi a les persones.
5. Explicació dels grups de treball:
- Violències Masclistes (Neus Pociello, Fundació Aroa i Montse Pineda,
Creación Positiva)
- Transversalitat (Marta Corcoy, As. Dones Periodistes)
- Territorialitat (Rosa Saiz, Feminismes i LGTBI de St. Martí)
- Consell de Dones - Consell LGTBI (Montse Pineda, Creación Positiva)
La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya
(ADPC), exposa que el Grup de Treball de Transversalitat s’ha reunit cinc cops
enguany i ha treballat molt extensament l’informe d’impacte de gènere de la nova
normativa de participació ciutadana. Mostra la seva esperança perquè el reglament
inclogui totes les seves aportacions i diu que, en cas que no ho faci, emetran un
informe negatiu.
Afegeix que van celebrar una sessió monogràfica dedicada a la comunicació inclusiva
de l’Ajuntament. Pensa que va ser molt interessant i destaca que va comptar amb la
directora de Comunicació, l’Águeda Bañón, qui va explicar les línies generals sobre el
tema. Fa saber que si algú hi està interessat, pot fer-li arribar el document en format
Powerpoint que es va treballar.
La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, mostra la seva
satisfacció per la feina que es fa des del Grup de Treball de Violències Masclistes i
pensa que és molt interessant. Assenyala que tant ella com la senyora Neus Pociello
han participat en totes les reunions del grup i també s’han reunit tres vegades amb la
regidora i han fet altres reunions per parlar del Circuit.
Explica que la primera sessió del grup de treball es va dedicar a reconceptualitzar les
violències sexuals i diu que això va donar peu a la segona sessió, dedicada als
matrimonis forçats. Les qualifica ambdues de molt interessants perquè creu que
suposen molts reptes en l’àmbit dels serveis i també per a les entitats de dones.
Afegeix que, a la tercera sessió, se’ls va presentar l’avaluació del Circuit, que també
qualifica d’interessant, i fa saber que una de les qüestions que els preocupava era la
manca de reconeixement del treball que fan les entitats. Concreta que durant la
presentació es van adonar que només s’havia comptat amb la feina que fan les entitats
que reben subvencions i diu que calia ampliar la perspectiva per a incorporar tota la
resta, ja que en són moltes i fan molta feina.
També destaca que es va parlar del registre de les dades i del Protocol de Valoració
de Risc de violències contra les dones per part de la seva parella, del qual comenta
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que es va dir que s’hauria de repensar perquè no estava detectant tots els col·lectius i
situacions possibles, com per exemple la discriminació en població jove.
Així mateix, fa saber que es va parlar de les violències sexuals, els matrimonis forçats,
el Circuit i la formació de les professionals del mateix.
També comenta que es va tractar de les dificultats que té la Unitat Funcional d’Abusos
a Menors (UFAM) en relació amb la victimització que es dona a les dones, i es va
detectar la necessitat d’un treball més profund amb Serveis Socials i els EAIA. Quant a
l’UFAM, afegeix que es va concloure que hi havia altres espais de rendició de
comptes.
Indica que la Bàrbara Melenchón, responsable del Departament d’Informació i Atenció
a les Dones, va recollir moltes qüestions que el grup va explicitar i va anunciar que les
entitats podrien participar en el grup motor del Circuit, cosa que han fet la senyora
Neus Pociello i ella mateixa, que, actualment, són les representants del Consell de les
Dones en aquest grup motor.
Respecte al Grup de Treball sobre Violències Masclistes, indica que l’estratègia contra
el sexisme arriba tard perquè ja està massa elaborada i no s’hi pot participar, motiu pel
qual s’ha obert una cadena de correus electrònics per tal de fer-hi aportacions. Ara bé,
mostra el seu dubte sobre com es farà el seguiment de les aportacions.
Quant a l’estratègia, expressa que té mancances importants i diu que el grup vol fer-ne
un seguiment.
Torna a parlar del Circuit i diu que, actualment, el grup motor està treballant l’eix de la
formació, ja que presenta diverses dificultats. També comenta que hi ha dificultats en
altres àmbits com per exemple el fet de compartir dades o el fet que hi hagi diferències
molt importants entre territoris. Pensa que hi ha moltes resistències al canvi i a la seva
participació.
Creu que és important tenir en compte els assassinats i agressions que es produeixen
envers les dones, i recorda que hi ha una proposta del Plenari de fer una activitat
conjunta amb el Consell LGTBI. Informa que van acordar reunir-se cada tres mesos i
que la propera trobada tindrà lloc el dia 29 a les 17 h, en la qual parlaran sobre la
limitació que suposen els estereotips per a la societat. Convida les assistents a anarhi.
La senyora Rosa Saiz, en nom de Feminismes i LGTBI de Sant Martí, explica que el
Grup de Treball de Territorialitat està conformat per conselleres, tècniques de
Feminismes i LGTBI i entitats. Informa que enguany s’ha reunit dos cops i en una de
les trobades es va parlar de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa, en la
qual la Sonia Ruiz va presentar un document aclaridor al respecte i va anunciar-ne els
tres eixos bàsics: u, la disgregació de la informació; dos, l’economia de cures, i tres, la
ciutat de drets.
Pensa que a partir d’aquí es poden fer propostes interessants sobre el que falta als
districtes i creu que els plans de barri necessiten aquesta feina i el fet de tenir en
compte la feminització de la pobresa.
Afegeix que també es va parlar de l’aplicació de la perspectiva de gènere i es va
plantejar la possibilitat d’explicar què vol dir la perspectiva de gènere tant a les entitats
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com als mateixos treballadors i treballadores, així com a personal polític de
l’Ajuntament. En aquest sentit, especifica que des dels districtes hi ha molt poca
resposta al respecte.
Planteja que un altre problema és que, de vegades, els districtes ja tenen estratègies
en marxa i es fa difícil afegir-ne de noves, i fa saber que una idea que es va proposar
era que el Departament de Transversalitat i Gènere faci el seguiment del Pla de
transversalitat. Comenta que s’han incorporat les cinc tècniques de Transversalitat als
districtes i pensa que això pot portar una nova manera de treballar que concretarà
aquest tema i, també, l’abordatge de la feminització de la pobresa.
Indica que l’equip de Territorialitat s’ha dedicat a veure com es poden recollir les
estratègies que s’estan duent a terme en els districtes sobre feminització de la
pobresa.
Afegeix que també es va parlar de com haurien de ser els consells de dones dels
districtes i de com podrien ser més innovadors, i comenta que es va proposar que
comptessin amb el suport d’una empresa o entitat que ajudi a fer propostes més
innovadores.
En relació amb el punt anterior, assenyala que es va parlar de la relació amb les
entitats del Consell i diu que es va detectar la necessitat de fer dues trobades l’any per
a poder treballar de forma més àgil i flexible.
7. Informació per part de la presidència
No es tracta.
8. Precs i preguntes
La senyora Carme Riu Pascual, en nom de l’Associació de Dones No Estàndards,
opina que si es fa formació en perspectiva de gènere, també s’hauria de fer sobre la
no estandardització.
La senyora Eulàlia Lledó, en nom propi, agraeix a les assistents que l’hagin convidada
a formar part del Consell i, seguidament, mostra la seva preocupació pels anuncis als
quals ha fet referència la senyora Mercè Otero al principi de l’acte. Pensa que si
l’Ajuntament no pot decidir o limitar aquest tipus de publicitat, com la que s’ha donat en
el torneig Godó, hauria de deixar de col·laborar en aquest tipus d’esdeveniments.
Ara bé, opina que l’Ajuntament sí que té mà per abordar el llenguatge inclusiu quan
tracta temes que són seus, i es queixa d’un anunci de ràdio on el mateix Ajuntament
obviava el llenguatge inclusiu.
Després, demana que es facin servir les formes desplegades en compte de les sigles,
ja que molts cops no entén a què es refereixen.
Tot seguit, sol·licita que les diapositives que es projecten durant les sessions es
reparteixin impreses entre les assistents, perquè diu que a les pantalles no es poden
llegir gaire bé i, de fet, ha detectat que poques dones els miren durant la sessió.
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Finalment, demana que les faldilles de les taules siguin més curtes, ja que fan difícil la
presa de notes durant la sessió.
La senyora Eva Gajardo Rodríguez, en nom de la Unió General de Treballadors de
Catalunya (UGT Catalunya), anuncia que anirà ràpid perquè a les 20 h. estan
convocades les participants de la Plataforma contra la Violència Masclista per a fer
una concentració, a la qual vol assistir.
Comenta que des de la UGT de Catalunya s’ha denunciat la cosificació de les dones
que es va fer durant el torneig Godó a Inspecció de Treball per dos motius: l’ús sexista
i la prevenció de riscos laborals, ja que ambdues queden incomplertes. Informa que
incomplien el decret 486, de llocs de treball, i la llei catalana, l’article 25.4, sobre l’ús
de la dones i de la publicitat sexista. Fa saber que quan tinguin el resultat d’Inspecció
de Treball, ho comunicarà.
La senyora Núria Girona Folch, tècnica del Districte de les Corts, recorda que,
enguany, en el districte de les Corts se celebra el dia 17 de maig el Dia contra
l’LGTBIfòbia, que compta amb una activitat sobre els estereotips. Comunica que hi ha
activitats per a totes les edats i que hi participa la Taula de Dones del Districte de les
Corts, a part d’altres entitats del districte.
La senyora Núria Salan Ballesteros, en nom propi, diu que és la presidenta de la
Societat Catalana de Tecnologia i agraeix que l’hagin convidada a formar part del
Consell. En primer lloc, convida les assistents a visitar l’exposició que han fet al pati
del claustre de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la invisibilitat de les dones en l’àmbit
de l’enginyeria i la tecnologia. En segon lloc, ofereix l’Institut d’Estudis Catalans per a
fer alguna de les trobades del Consell.
La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, expressa la seva
indignació pel tracte que ha fet Guàrdia Urbana sobre el cas de la dona que ha comès
un assassinat, perquè diu que han ensenyat la seva cara per tot arreu, cosa que no
solen fer quan es tracta d’un home. Pensa que s’hauria de demanar explícitament a
Guàrdia Urbana que no facin un ús tergiversat del que ha passat i constata que el
concepte de pornovenjança, que s’ha utilitzat repetides vegades, no existeix. Opina
que, amb aquest cas, s’ha criminalitzat el paper de les dones.
La senyora Àngels Cabré, en nom de l’Observatori Cultural del Gènere, agraeix al
Consell que aculli la seva entitat. Pregunta què està fent la Regidoria per la cultura i
pensa que s’hi hauria de comprometre una mica més, tenint en compte el poc interès
que suscita tot allò relacionat amb la cultura de les dones i la igualtat de gènere fora
del Consell de les Dones. Fa saber que s’ha reunit amb la senyora Marta Cruells i que
l’Observatori està a disposició de l’Ajuntament pel que calgui.
Creu que el desinterès institucional envers la cultura de les dones es fa palès amb
exemples com el de la periodista Maria Luz Morales, a la qual no se li havia fet cap
reconeixement fins que l’Observatori va posar en marxa uns premis de periodisme que
duen el seu nom. Convida les assistents a participar a l’acte d’entrega dels premis, que
tindrà lloc el dia 1 de juny a les 18 h al CaixaForum. Explica que Maria Luz Morales va
ser empresonada per haver estat la directora del diari La Vanguardia durant la
República.
Pensa que la cultura és allò més transversal que es pot tenir perquè ens afecta des del
moment que ens aixequem fins que anem a dormir.
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La senyora M. Rosa Lunas, en nom de la Federació d’Organitzacions de Gent Gran,
Dones i Família - FOCAGG, anuncia que és el Dia Internacional de la Família i diu que
han preparat un manifest que s’enviarà a les assistents sobre el tema, arran d’unes
directrius de la seva entitat i de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU.
Recorda que l’any anterior es va endegar la campanya «Salut mental, cosa de tots» i
demana a les entitats, si els sembla bé, que els presentin la campanya per estar-ne
assabentades.
Felicita la senyora Sylviane Dahan per la feina feta en el Fòrum Veïnal de Dones, en el
qual va poder assistir-hi com a veïna de l’Eixample.
La senyora Marta Mas, en nom d’AIO, fa referència a la comissió ciutadana que s’ha
creat per impulsar la creació d’un monument de memòria de la presó de les Corts i
demana que el districte de Gràcia s’hi incorpori.
Després, pregunta si es vetlla per la transversalitat de gènere en el Nomenclàtor i
pensa que les propostes de canvi de nom per a la plaça d’Antonio López estan bé però
cal adonar-se que totes són noms masculins. Demana si es podria fer una nova
proposta de nom per part del Consell i quina és la data de consignació del nom.
La senyora Verena Stolcke, en nom de l’ICA-Institut Català d’Antropologia, explica que
l’ICA organitza rutes sobre el tràfic d’esclaus per part dels catalans de Barcelona, i fa
saber que al seu parer caldria afegir una placa on s’expliqués clarament qui era
Antonio López. Pensa que si es fa desaparèixer aquest nom també es fa desaparèixer
la memòria històrica, i creu que això ja ha passat amb altres noms que durant anys no
es mencionaven, com ara Güell o López.
També demana quin és el mecanisme de participació i quin paper pot tenir el Consell
de les Dones en la revisió de l’Ordenança que regula l’ús de l’espai públic ja que
tocarà, inevitablement, el tema de la prostitució.
La senyora Cruells respon que, com que s’ha allargat l’acte més del previst, se saltarà
el punt de l’ordre del dia en el qual preveia fer el retorn de les accions de govern.
Seguidament, respon a les preguntes plantejades i comença dient que, des de la
Direcció de Comunicació de l’Ajuntament s’està redactant una instrucció interna
perquè arribi a tot el personal tècnic del consistori i organismes vehiculats per tal
d’incloure un llenguatge inclusiu i aplicar una sèrie de criteris.
Pel que fa al problema de les hostesses del Godó al qual s’ha fet referència, aclareix
que l’Ajuntament sí que finança alguns esdeveniments esportius. Ara bé, comenta que
estan intentant redactar una clàusula basada en elements de paritat i salut laboral,
entre altres, que tracti temes com ara l’avituallament i la capacitat de decisió d’hostes i
hostesses. Fa saber que a l’Ajuntament ja s’està posant en marxa perquè poden
escollir el vestit, i manifesta que també es vol incorporar la qüestió de la paritat en
relació amb l’edat. Indica que la intenció és incloure la clàusula a tots els convenis.
Quant a la Cultura, assenyala que s’està preparant un diagnòstic sobre la programació
cultural des de la perspectiva de gènere per tal de, més endavant, assegurar una
programació paritària en tots els sectors culturals.
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Respecte al Nomenclàtor, comunica que es poden fer arribar les propostes. Afegeix
que el comissionat de Memòria Històrica els ha fet saber que hi ha una sobresaturació
de noms i propostes de noms, i una manca de carrers on posar-los. Fa saber, però,
que estan treballant en un mecanisme que acceleri l’entrada dels noms de les dones.
Finalment, diu que el paper de l’Ajuntament a la jornada sobre l’espai públic és cedir
un espai i assegurar la presència de la Regidoria, ja que, pel tema de la jornada, és
important que hi participi.
Constata que el calendari de contacte amb les entitats pel que fa al debat sobre
l’Ordenança de civisme no està previst, però fa saber que des de la Tinència de Drets
de Ciutadania s’està planificant el procés. Indica que, tan bon punt en tingui més
informació, la farà arribar per correu electrònic a les entitats.
La senyora Mas respon que ja estava assabentada que el Nomenclàtor està saturat i
s’han de buscar forats.
La senyora Roser Ponsatí i Capdevila, en nom del Consell de les Dones de SarriàSant Gervasi, diu que en el seu Consell ja fa temps que estan preocupades per la
qüestió del Nomenclàtor perquè s’han anat posant noms i sempre han estat d’homes.
Fa saber que pateix d’una orella i que, per tant, no ha pogut sentir bona part de les
intervencions que s’han fet durant l’acte, i pregunta si es podrien fer servir les pantalles
per a projectar els temes dels quals es va parlant durant la sessió.
La senyora Cruells respon que preguntarà al comissionat què poden fer des del
Consell de les Dones respecte al Nomenclàtor.

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

La secretària

Vist i plau
La vicepresidenta del Consell
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