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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL DE LES DONES 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4  
Data: 16 de novembre de 2016 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.00 a 20.00 h  
Lloc: Centre Cívic Barceloneta 
 
Assistents 
 
Presidenta del Consell  
Laura Perez Castaño, regidora de Cicle de Vida i Feminismes 
 
Vicepresidenta segona  
Gemma Altell, Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social 
 
Membres dels grups municipals  
Ester Padró (CiU) (per delegació de Francina Vila i Valls) 
Júlia Barea (C’s) (per delegació de Marilén Barceló Verea)  
Marina Sánchez (ERC) (per delegació de Montserrat Benedí i Altés) 
Montse García (PSC) (per delegació de Carmen Andrés Añon) 
Núria Martín (CUP) 
 
Consellers/es de Dona de districte  
Elvira Juncosa, consellera de Dona del Districte Sant Andreu 
Carlota Falgueras Marsal, consellera de Dona del Districte Sant Martí 
 
Consells de districte  
Mercè Amor, Consell de Districte de Ciutat Vella 

Elsa Oblitas, Consell de Districte de Ciutat Vella 

Neus Pociello, Consell de Districte de l’Eixample 

Mercè Carrera, Consell de Districte de l’Eixample 

Rita Martínez, Consell de Districte de Gràcia  
Glòria Moreno, Consell de Districte d’Horta-Guinardó 
Mercè de la Torre Galeas, Consell de Districte de les Corts 
Dolors Escobar, Consell de Districte de Sant Martí  
Júlia López, Consell de Districte de Sant Martí  
Neus de Haro, Consell de Districte de Sants-Montjuïc 
Eulàlia Camps, Consell de Districte de Sants-Montjuïc  
Roser Ponsati i Caodevila, Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 
Entitats i associacions  
Associació Catalana de Llevadores, Dolors Costa Sampere  
Associación de la Comunidad Dominicana en Cataluña (ASODOMINICAT) Marta 
Trujillo 
Associació de Dones Juristes, Ina Ramon  
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 
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Associació Ca la Dona, Mercè Otero 
Associació Candela, Sara Barrientos Carrasco  
Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries, Anna Moreu 
Associació Ciutadana pels Drets de les Dones, Joana Torroella 
Associació de Dones Ca l’Aurèlia, Silvia Bautista  
Associació de Dones Pal·las Atena, Magda Juvé Escriu  
Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), Marta 
Corcoy Associació Dones No Estàndards, Carme Riu Pascual 
Associació Feminista de Catalunya, Amor del Alamo Margalef  
Associació Intercultural Diàlegs de Dona, representada per Mercè Amor Sagués 
Associació per la Igualtat i la Recerca, Marta Mas  
Associació Salut i Família, Elvira Méndez  
Comissions Obreres del Barcelonès, Raquel de Haro 
González  
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Alba Orteu 
Creación Positiva, Montse Pineda  
Dones Directives de l’Acció Social, Gemma Altell  
Federación de Asociaciones Americanas en Cataluña (FASAMCAT), Nilo  

Robles Camacho  
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Sylviane 
Dahan  
Federació d’organitzacions de gent gran, dones i família (FOCAGG), Maria Rosa 
Lunas Masnou 
Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), Olga Guday Pedrosa 
Fundació Salut i Comunitat, Marta Alvàrez  
GENERA, Clarisa Velocci  
Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG), Mónica Borrell 
Cairol La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Neus 
Oriol Mujeres Palante, Clara Romero Bateman i Beatriz Cantero  
Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones, Amor de l’Alamo 
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Lyn Strother i Teresa Vidal 
Sindihogar/Sindillar, Norma Falconi  
Trama, Mireia Solé  
Unió Sindical Obrera de Catalunya, Núria Ferrus Izquierdo 
Xarxa de Dones per la Salut, Margarita López Carrillo i Carme Catalan 
 

Dones a títol individual  
Mercè Carreras i Solanas 
 

Tècnics/es de Dona de Districtes  
Núria Girona Folch, Districte de les Corts 
 

Representants municipals  
Marta Clari i Padrós, gerenta de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació 

i Transparència  
Marta Cruells, tècnica de l’Ajuntament de Barcelona 

Sònia Ruiz, tècnica de l’Ajuntament de Barcelona 
 

Secretària  
Mercè Fernandez Gesalí 
 

Excusen la seva absència  
Associació de Dones Elisenda Montcada  
Consell de la Joventut de Barcelona 
CIPAIS 
E’Waiso Ipola  
Fundació Assistència Gestió Integral 
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Fundación del Secretariado Gitano 
Institut Català d’Antopologia  
UGT 
Maria Rosa Micas, consellera del Districte de Nou Barris  
Eva Alfama, consellera de Feminisme i LGTBI de Ciutat Vella 
Joan Manuel del Llano, conseller de Sarrià-Sant Gervasi  
Alfons Hurtado, tècnic de Gràcia 
Núria Hernández, tècnica de l’Eixample 
Susanna Descals, tècnica de Sant Andreu  
Olga Arisó, tècnica de la direcció de Feminismes i LGTBI 
Gemma Porret, tècnica de Ciutat Vella 
 

Desenvolupament de la sessió 
 

 

1. Salutació i benvinguda 
 

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

Agraeix l’acollida del Consell de les Dones al Centre Cívic en el qual celebren l’acte i 
informa que estava previst que se celebrés al Saló de Cent de l’Ajuntament, però que, 
per problemes logístics d’última hora, no ha pogut ser i s’ha hagut de buscar un nou 
espai. 
 

Anuncia que les assistents disposen de les carpetes amb informació que ajudarà a 
seguir la sessió i l’acció del govern. 
 

 

2. Lectura d’excuses i delegacions, i aprovació, si escau, de l’acta anterior 
 

La secretària del Consell informa que les assistents disposen de l’acta a les carpetes 
lliurades i diu que també la van enviar per correu electrònic uns dies enrere. 
 

S’aprova l’acta per unanimitat. 
 

Comunica els membres per part dels grups municipals que han fet delegacions: per 
part del GMDCiU, l’Ester Padró; per part del GMDERC-AM, la Marina Sánchez; per 
part del GMDPSC-CP, la Montserrat García; per part del GMDC’s, la Júlia Barea, i per 
part del GMDCUP-PA, la Núria Martín. 
 

Després, enumera les entitats que han excusat la seva absència, que són: l’Associació 
de Dones Elisenda de Montcada, el Consell de la Joventut de Barcelona, E’Waiso 
Ipola, Fundació Assistència Gestió Integral, Institut Català d’Antropologia, la UGT, la 
Fundación del Secretariado Gitano, CIPAIS, i per part de l’Ajuntament Maria Rosa 
Micas, del Consell del Districte de Nou Barris, Eva Alfama, consellera de Feminisme i 
LGTBI de Ciutat Vella, Joan Manuel del Llano, conseller de Sarrià-Sant Gervasi, Alfons 
Hurtado, tècnic de Gràcia, Núria Hernández tècnica de l’Eixample, Susanna Descals, 
tècnica de Sant Andreu i Olga Arisó, tècnica de la direcció de Feminismes i LGTBI i 
Gemma Porret, tècnica de Ciutat Vella. 
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3. Proposta de la Permanent de l’entrada al Plenari de 6 noves entitats de dones: 
 

 

- Fundació Aroa  
- Col·lectiu Punt 6  
- Laboratorio Malaka  
- Sindillar / Sindihogar  
- Observatori Cultural de Gènere  
- Calala, Fondo de Mujeres 

 

La vicepresidenta informa que amb la incorporació d’aquestes sis noves entitats, de 
les quals les assistents en tenen més informació a les carpetes lliurades, el Consell 
comptarà amb seixanta-nou entitats. Comunica que hi ha sis entitats en espera que 
hauran de passar primer a la Permanent i, quan ho hagin fet, passaran al Plenari. 
 

 

4. Proposta de la Permanent de 15 dones «individuals» per a integrar-se al 
Plenari del CDB 
 

La vicepresidenta constata que a les carpetes hi ha informació sobre les quinze dones 
que no pertanyen a cap entitat i que formaran part del Consell. Apunta que algunes 
d’elles s’han decidit en l’àmbit de la Permanent i que altres vénen de l’etapa anterior, 
com la Mercè Carreras. Així mateix, assenyala que tres entitats han proposat tres 
persones noves, que són la Roser Ros Riu, per part de Dones No Estàndard; la Mercè 
Piqueras Carrasco per part de Dones&Co del Districte de les Corts, i la Núria Carrera 
per part de l’Associació de Dones Periodistes. Afegeix que també hi ha la petició de 
l’Andrea Terrón, que és a títol individual, estudiant de la UPF integrant de la Comissió 
de la Lluita Feminista al Sindicat d’Estudiants. 
 

 

5. Temes a tractar a proposta de les entitats: 
 

- Avaluació del Circuit BCN contra la violència masclista / Situació dels 
serveis PIAD i SARA en el procés de remunicipalització (Plataforma Unitària 
contra les Violències de Gènere)  
- Novembre Feminista (Ca la Dona)  
- Proposta d’acció de col·laboració entre el Consell de Dones i el Consell 
LGTBI (Creación Positiva)  
- Apoderament i visibilitat de les dones a les empreses / Racionalització 
horaris laborals / Possibilitar de votar online al CDB / Accés al Pla de justícia 
de gènere 2016-2020 (FIDEM) 

 

La senyora Lynn Strother, en nom de la Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere, demana en quin punt està l’avaluació del Circuit Barcelona contra la violència 
masclista i mostra la seva incomprensió davant del fet que es va demanar a la seva 
entitat, entre d’altres, que participessin en l’avaluació del Circuit però després no han 
tingut més notícies al respecte. 
 

A més, també demana en quin estat es troba la remunicipalització dels PIAD i els 
SARA. Pregunta si hi ha algun pla per dur-la a terme i en quin punt es troba el traspàs 
de gestió privada a pública. 
 
 
 
 
 

 

4 



Consell de les Dones de Barcelona 

 
 
 

La senyora Mercè Otero Vidal, en nom de Ca la Dona, explica que el Novembre 
Feminista és un espai d’articulació d’associacions i grups feministes que creuen que 
cal ampliar la base social dels feminismes als carrers i altres espais per sensibilitzar, 
conscienciar i denunciar les polítiques governamentals contra la violència que no 
arriben prou lluny. Matisa que la idea del Novembre Feminista neix dos anys enrere, 
arran de l’assassinat de l’Andrea, a Nou Barris, moment en què les persones que van 
donar assistència a l’entorn més proper de la noia, van detectar problemes en els 
circuits i serveis d’atenció a la dona. 
 

Comenta que la mobilització es diu així perquè els fets van passar un 25 de novembre 
però expressa la voluntat perquè es facin actes durant tot el mes i, també, durant tot 
l’any. En aquest sentit, enumera diferents actuacions relacionades amb aquest 
projecte i parla del Sant Violentí, en comptes de Sant Valentí, i les denúncies sobre la 
situació en els jutjats, sobre les quals aprofita per recordar que el 7 de novembre es va 
fer una manifestació a Madrid i el dia 5 a Tarragona per fer una crida unitària sobre 
aquest tema. També comenta que s’ha interpel·lat el Departament d’Interior sobre 
l’avaluació de riscos en les denúncies masclistes i fa saber que s’està treballant per la 
manifestació que es farà el 25 de novembre a les 18.30 h. 
 

Després, indica que unes companyes que no han pogut assistir a l’acte li han demanat 
que expressi que les companyes de Gràcia també fan actes, i les d’Andorra li han 
demanat que faci saber que en el seu país, des del punt de vista jurídic, la situació és 
molt dolenta pel que fa a l’avortament i a la violència, per la qual cosa demanen suport 
i solidaritat. En aquest sentit, recorda que el proper divendres es farà un acte de 
solidaritat i d’informació sobre la situació de les dones a Andorra, a la Bonnemaison. 
 

Finalment, procedeix a parlar de les obres de Ca la Dona i mostra el seu agraïment per 
totes les dones que han fet possible amb la seva lluita que, finalment, les obres 
s’estiguin a punt d’acabar. Pensa que a finals d’any podrà fer una convocatòria per 
convidar-les a la inauguració del centre. 
 

La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, pensa que ja que hi 
ha una Regidoria de Feminismes i LGTBI, es podria aprofitar l’ocasió perquè els 
consells dels dos temes que abraça la Regidoria es coneguessin. Pensa que el mes 
de setembre podria ser un bon moment per als dos consells i proposa que es creï una 
comissió mixta que acabi de prendre aquestes decisions. Opina que els dos consells 
tracten punts en comú, com ara el patriarcat i l’opressió del cos. 
 

La senyora Olga Guday Pedrosa, en nom de FIDEM, pensa que la dona s’ha 
d’apoderar per tal de ser més autònoma, per la qual cosa, ha de ser capaç de generar 
la seva economia personal sostenible que la faci més lliure de violències i del 
patriarcat. 
 

Fa saber que el dia anterior l’alcaldessa va entregar els premis FIDEM, que van ser 
atorgats a vuit dones i una de les premiades va ser amb la categoria de responsabilitat 
social corporativa. 
 

Pensa que hi ha molta feina a fer amb el tema de la racionalització dels horaris 
laborals perquè hi hagi una societat més sana en tots els àmbits, i creu que cal 
aconseguir fer passos tant per homes com per dones, i tant en l’empresa privada com 
a l’Administració. 
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Tot seguit, parla de la campanya «On són les dones?», que és un manifest, que també 
ha firmat FIDEM, al qual els mitjans estan prestant molt poca atenció. Informa que hi 
ha un hashtag que es diu #onsonlesdones pensada per fer replantejar l’acció en els 
llocs on només hi hagi homes. Convida a les assistents a sumar-se al projecte. 
 

Després, pregunta en quin punt està el tema del segell de qualitat pel que fa referència 
que les plantilles tinguin un 50% d’homes i un 50% de dones. 
 

Demana que es puguin fer les votacions del Consell via electrònica perquè creu que 
agilitzaria molt la feina. I, en darrer lloc, sol·licita que hi hagi un pla municipal amb 
indicadors de quantitat i de qualitat, i una persona que el lideri, perquè se’n pugui fer 
seguiment amb els indicadors que pertoqui. 
 

La presidenta respon per temes i aclareix que alguns dels assumptes que han sortit 
demanen un torn obert de paraules perquè cal l’opinió de les membres del Consell. Pel 
que fa la demanda de la Plataforma Contra les Violències de Gènere, assenyala que, 
el dia anterior, el govern va presentar a la Comissió de Drets Socials una avaluació 
sobre la mesura de govern de violències masclistes presentada l’any anterior. 
Comenta que en el punt de l’ordre del dia sobre temes de regidoria tractarà això amb 
més profunditat, i apunta que l’avaluació del circuit no és una tasca ràpida i que, 
segurament el mes de gener, es podrà fer un retorn i les assistents del Consell podran 
contribuir amb les seves aportacions. Subratlla que durant l’avaluació del Circuit han 
sortit recomanacions importants i creu que compartir aquesta feina amb el Consell de 
les Dones serà molt enriquidor. 
 

Fa saber que el dia anterior es va comentar amb especial èmfasi el bloc de millora dels 
serveis de l’Ajuntament en matèria d’atenció a violències masclistes, i matisa que no hi 
ha hagut una remunicipalització dels serveis, perquè els serveis ja eren municipals, 
sinó que simplement s’ha passat de tenir una gestió terciaritzada a una entitat del 
tercer sector, que és la Fundació Salut i Comunitat, a una gestió interna. Especifica 
que, amb aquest procés, han entrat cinquanta-cinc treballadores a formar part de la 
plantilla de l’Ajuntament i diu que això no ha suposat cap cost extra. També apunta 
que es tracta d’un procés molt innovador i assenyala que, per aquest motiu, s’ha 
treballat des de diferents àrees de l’Ajuntament i s’han fet algunes reunions amb les 
treballadores per aclarir-los dubtes sobre la seva situació laboral. 
 

Fa saber que un dels objectius de la mesura de govern era ampliar la plantilla de 
treballadores d’aquests serveis, ja que elles mateixes han reconegut en diverses 
ocasions que no donen l’abast per fer la seva feina, però apunta que amb l’acord 
pressupostari al qual s’ha arribat amb CUP Capgirem BCN, l’ampliació resta pendent 
per l’any 2017. 
 

Pel que fa al manifest de les Dones Juristes sobre la reducció dels jutjats de violència 
masclista, pensa que és un tema que cal tractar-se en un torn obert de paraules. 
 

Respecte als comentaris de FIDEM, aclareix que enguany és el segon cop que 
l’alcaldessa assisteix a aquest acte i també fa saber que va assistir a una jornada de 
dones directives on també hi havia Barcelona Activa i on es discutia sobre les 
polítiques del temps. Pensa que va ser una jornada molt interessant i opina que la 
incorporació de Sara Berbel a la direcció de Barcelona Activa i a la gerència de l’àrea 
és molt important per al moviment feminista. 
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En darrer lloc, mostra el seu acord amb el que s’ha comentat sobre #onsonlesdones 
perquè creu que és un espai que dóna moltes eines a les dones per al seu 
apoderament i diu que va estar molt bé. 
 

La senyora Sònia Ruiz, directora del departament de Transversalitat de Gènere de 
l’Ajuntament, inicia la seva intervenció fent saber a les assistents que a la pàgina web 
de dones hi trobaran penjat el Pla de Justícia de Gènere, que ben aviat tindran en 
format paper i traduït al castellà i a l’anglès. Ara bé, respecte al comentari sobre els 
indicadors, fa saber que l’Ajuntament està treballant amb un programa que abraça 
2016 i 2017, on hi ha prop de quatre-centes actuacions, algunes de les quals compten 
amb indicadors de seguiment. Tot i així, apunta que cada àmbit d’actuació del Pla té 
uns objectius específics i cadascun d’ells té un o més d’un indicadors d’impacte. 
Assenyala que s’ha endegat un estudi per veure quines són les anàlisi que es 
requereixen per al 2017 pensant en els canvis que es volen perseguir de cara al 2020. 
 

Respecte al segell de qualitat, informa que és un tema que s’està treballant a 
Barcelona Activa i és una de les mesures integrada en l’Estratègia contra la 
feminització de la pobresa. Comunica que el proper 30 de novembre es reunirà la taula 
tècnica per primera vegada i diu que, a partir de llavors, ja podrà donar més informació 
al respecte. 
 

Pel que fa a les peticions de FIDEM sobre l’apoderament i visibilitat de les dones en 
les empreses, recorda que unes setmanes enrere es va presentar la Guia de 
contractació pública social, que preveu unes clàusules de gènere dels perfils 
professionals i també unes clàusules obligatòries en la qüestió de la conciliació i la 
coresponsabilitat que afectaran totes les empreses licitadores amb l’Ajuntament. 
 

Assenyala que l’eix d’economia per la vida i organització del temps del Pla per la 
Justícia de Gènere toca el tema de les ocupacions, i comenta que l’objectiu és fer 
visible i enfortir el paper de les dones empresàries i de les seves xarxes. En aquest 
sentit, diu que s’ha fet una revisió i una ampliació de l’Escola de Dones Emprenedores, 
ja que s’han incorporat nous perfils i també s’ha augmentat l’oferta de programes i 
formació, i informa que el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària ha 
atorgat una subvenció per analitzar l’ús del temps amb perspectiva de gènere en les 
entitats del tercer sector. També fa saber que des del Departament de Temps i 
Economia de les Cures de l’Ajuntament s’està iniciant un treball sobre el Pacte del 
Temps, que recull un conjunt d’actuacions que es podran ampliar en el futur. Convida 
a les assistents a fer tots els suggeriments i propostes que desitgin per a integrar-los 
en el Pla per la Justícia de Gènere. 
 

La presidenta demana a les assistents que comentin la proposta que ha sortit sobre fer 
una trobada entre el Consell de les Dones i el Consell de LGTBI. 
 

La senyora Carme Riu, en nom de Dones No Estàndard, demana si es podria incloure 
algun indicador que controli el percentatge de 50% i 50% de dones i homes amb 
discapacitat que han d’entrar a les empreses que liciten amb l’Ajuntament. 
 

Pel que fa a la trobada amb el Consell de LGTBI, pensa que és una bona idea tot allò 
que sigui fer xarxa. 
 

La senyora Sílvia Aldavert, en nom d’APFCIB, pregunta si es vol fer la trobada el mes 
de setembre. 
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La senyora Pineda respon que estaria bé que es creés una comissió mixta que pensés 
el format i la data de la trobada. 
 

La senyora Aldavert pensa que si la trobada es fa el setembre trepitjarà algunes 
agendes, perquè, per exemple, el dia 4 és el Dia de la Salut Sexual i el 26 el de 
l’Anticoncepció. Pensa que es podria aprofitar l’agenda perquè el treball en xarxa dels 
dos consells comencés per abordar aquests temes. 
 

La senyora Otero puntualitza que des de Ca la Dona pensen que la regidoria hauria de 
ser una regidoria de dones, i manifesta que cal calibrar molt bé quina és la visibilitat i la 
invisibilitat de les lesbianes perquè diu que en el moviment LGTBI, hi ha proporcions 
que, de vegades, no estan a favor de les lesbianes. 
 

Es mostra favorable a la trobada però creu que cal plantejar-se bé què es vol 
aconseguir amb la mateixa. També comenta que, recentment, a Ca la Dona han tornat 
a posar en marxa un grup de lesbianes feministes. Pensa que el feminisme és una 
qüestió i el moviment LGTBI n’és una altra, malgrat pateixin el mateix tipus de 
repressió del patriarcat, i creu que tenen maneres de funcionar pròpies. 
 

La senyora Mercè Carreras i Solanas, en nom propi i de la Universitat de Barcelona, 
pensa que un dels temes que es podria treballar amb el Consell de LGTBI és el doble 
biaix salarial, ja que una parella d’homes gais està molt més ben valorada 
econòmicament que una parella de dones lesbianes. 
 

La senyora Carme Catalán, en nom de la Xarxa de Dones per a la Salut, creu que la 
trobada amb el Consell LGTBI ha de servir per tractar les contradiccions que, de 
vegades, es donen amb els interessos del moviment feminista. Assenyala que un dels 
temes a tractar és la maternitat subrogada. 
 

La senyora Pineda opina que el moviment LGTBI necessita el feminisme i assenyala 
que la llei de la garantia dels drets LGTBI no és una llei d’aplicació feminista. Pensa 
que és interessant generar espais en els quals es poden replantejar qüestions i que hi 
hagi riscos i es puguin trencar dinàmiques. 
 

La senyora Raquel de Haro, en nom de Comissions Obreres del Barcelonès, pensa 
que trobar-se amb el Consell LGTBI és una oportunitat per plantejar dubtes, 
incoherències i malestars, i per replantejar-se coses des del moviment feminista i des 
del moviment LGTBI. 
 

La senyora Clarisa Velocci, en nom de Genera, mostra el seu acord en fer la trobada i 
pensa que l’objectiu hauria de fer incidència des dels feminismes, i des del Consell de 
les Dones, per arribar a un moviment divers. 
 

La senyora Ina Ramon, en nom de Dones Juristes, anuncia que el mateix dia que se 
celebra el Consell, la seva entitat ha rebut una notícia per part de l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat sobre la supressió dels jutjats de violència masclista en la qual explicava 
que aquesta supressió va sortir amb l’aprovació de la llei orgànica que volia agrupar en 
un partit judicial tots els jutjats de violència masclista. Ara bé, explica que 
posteriorment es va fer un estudi i es va arribar a la conclusió que no s’han de 
suprimir, per la qual cosa no es procedirà a suprimir-los. De fet, assenyala que el 
Departament de Justícia es compromet a mantenir-los. 
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La presidenta conclou que vist l’interès de trobar-se amb el Consell de LGTBI ara toca 
establir un grup de treball que pugui reunir els objectius i temes que han sortit en 
aquest torn obert de paraules i preparar una mica el terreny de cara al proper Consell 
de les Dones. Comenta que així es farà. 
 

 

6. Explicació dels grups de treball: 
 

- Violències Masclistes  
- Transversalitat  
- Territorialitat 

 

La senyora Montse Pineda Lorenzo, en nom de Creación Positiva, es presenta 
conjuntament amb la Neus Pociello, de la Fundació Aroa, i diu que són les co-
coordinadores del grup de treball sobre violències masclistes. Comunica que s’han fet 
dues sessions i que es farà una tercera el 13 de desembre a les 18 h. 
 

Explica que el grup va dictaminar tres objectius que responen a tres àmbits diferents: 
un, el que està vinculat a la incidència al Circuit del qual s’ha parlat en el punt anterior, 
que són aspectes interns de l’Ajuntament; el segon fa referència a la incidència en 
eines i instruments per promoure l’abordatge de les violències masclistes; i el darrer té 
a veure amb la incidència en les polítiques públiques promogudes per l’Ajuntament. 
 

Assenyala que, després d’adonar-se que el tema de les violències sexuals preocupava 
molt, van dedicar la segona sessió del grup de treball a veure com es podien integrar 
algunes de les iniciatives i conceptes a la mesura de govern. 
 

Recorda que el grup de treball està obert i que les assistents estan convidades a 
participar-hi. 
 

La senyora Neus Pociello, en nom de la Fundació Aroa, explica que el grup de treball 
sobre territorialitat neix d’una trobada que van tenir diferents representants dels 
districtes, en la qual es van adonar que no hi havia espais per al treball conjunt i que 
aquest era profitós perquè realment compartien situacions i preocupacions. A més, 
assenyala que també es va observar que mancava una comunicació més fluïda amb el 
Consell de les Dones de Barcelona, i diu que per tot plegat es va crear el grup, que 
compta amb el suport de la regidora. 
 

Explica que només han fet una sessió al mes d’octubre, en la qual es va dur a terme 
una pluja d’idees, i comenta que entre elles va sortir la necessitat de conèixer la 
situació dels diferents consells de Dones dels districtes, aprofitant l’ocasió, ja que 
s’estan revisant les Normes reguladores de participació. Enumera algunes reflexions 
que van aparèixer en relació amb aquest tema, entre les quals cita el fet que els 
consells de Dones són poc diversos perquè hi ha poca participació de dones a títol 
individual, i també que manquen grups més informals. També es va comentar que 
estaria bé que els consells de Dones s’acostessin més a les dones dels barris fent 
trobades en altres tipus d’equipaments per tal d’evitar que els espais de participació 
s’institucionalitzin i perdin la seva raó de ser original. 
 

Així mateix, opina que es podrien endegar projectes que serveixin per dinamitzar els 
grups de dones i es converteixin en espai d’intercanvi de les experiències i processos 
que es realitzen tant des de l’Ajuntament com per part dels grups més informals de 
dones. 
 
 

 

9 



Consell de les Dones de Barcelona 

 
 
 

La secretària del Consell explica que el grup de transversalitat s’ha trobat tres vegades 
i recorda que també és un grup obert, amb la qual cosa convida les assistents a 
participar-hi. Assenyala que van escollir Marta Corcoy com a coordinadora del grup i 
que el primer dia es va presentar el Pla de Justícia de Gènere. Diu que més endavant, 
la Gemma Altell explicarà com està el tema de la revisió de les Normes reguladores de 
participació, perquè és l’eix fonamental en el qual està treballant aquest grup. 
 

La vicepresidenta confirma que la Regidoria de Participació ha impulsat de nou el 
procés de revisió de les Normes reguladores de participació amb l’objectiu 
d’aconseguir una major participació que la que es va assolir durant el mandat anterior, 
quan va començar el procés. Explica que per aquest motiu s’ha creat una comissió 
impulsora, en la qual ella hi participa, on hi tenen presència els diferents partits polítics 
i també Personal tècnic de l’Ajuntament i entitats. En aquest sentit, comenta que s’han 
ampliat les entitats i que ha entrat el Consell de les Dones amb l’objectiu d’assegurar 
la perspectiva de gènere en la nova regulació. 
 

Destaca que el debat de les normes reguladores es fa a tres nivells, que són: els 
òrgans de participació en els quals hi caben els consells de barri i els consells 
municipals; la democràcia directa, i el processos de participació. Assenyala que les 
assistents tenen més informació a les carpetes. 
 

Recorda que el funcionament del Consell depèn del que surti de la revisió de les 
Normes reguladores i, per aquest motiu, demana a les assistents que plantegin els 
seus dubtes o suggeriments al respecte, ja que el grup de transversalitat tindrà un 
paper important en aquesta revisió. 
 

Després, parla de les jornades organitzades el 21 i 22 d’octubre des de la Regidoria de 
Participació per tractar aquests temes i manifesta que li hauria agradat que hi 
haguessin més assistents. Indica que el primer dia es va fer una taula rodona en la 
qual va participar i que l’endemà es van fer tres grups de treball, un per cadascun dels 
eixos esmentats. Comenta que d’aquí en van sortir algunes conclusions interessants 
que les assistents podran consultar al web. 
 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, creu que el 
grup de treball sobre la transversalitat toca un tema molt innovador i mostra la seva 
esperança perquè la feina que fan sigui profitosa. Assenyala que durant les dues 
primeres sessions s’han dedicat a parlar del concepte de transversalitat per entendre’l i 
comprendre’l bé, i creu que això és molt important. 
 

Pensa que el següent pas és definir indicadors i entrar en matèria de bones pràctiques 
i observar en quins camps poden aplicar la transversalitat. 
 

Mostra el seu acord amb el que ha comentat la vicepresidenta sobre la participació i 
constata que en l’última sessió del grup de treball se’n va parlar força, especialment 
dels grups formals i informals, i també es va debatre si els consells han de ser 
vinculants o no, ja que de moment, no ho són. 
 

Convida les assistents a participar en el grup de treball i pensa que sense treball 
transversal, poca feina es farà des del feminisme. 
 

La senyora Mercè Carreras i Solanas, en nom propi i de la Universitat de Barcelona, 
pensa que el grup de treball Dona i Esport també hauria de formar part el Consell de 
les Dones, perquè hi ha coses molt interessants i creu que estaria bé que algunes 
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dones del Consell hi fossin. Comenta que fan propostes molt interessants, entre les 
quals la possibilitat de vincular el Consell de les Dones amb el Consell d’Esports, i 
opina que el grup de treball Dona i Esport hauria d’estar obert a altres dones del 
Consell de les Dones que vulguin participar-hi. 
 

La secretària respon que parlarà amb el Martí Niubó per veure com es poden afegir 
dones del Consell en el grup de Dona i Esport, perquè aquest grup penja del Consell 
de l’Esport. 
 

 

7. Estratègia per la salut sexual i reproductiva 
 

La senyora Pilar Solanes, cap del Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, 
comunica que no presentarà l’estratègia perquè no disposa de prou temps per fer-ho, 
però donarà compte de l’Estratègia compartida, que diu que parteix d’una mesura de 
govern del 2014 orientada per les dades sobre salut sexual i reproductiva de l’informe 
de Salut. Assenyala que la mesura es va presentar al Consell de les Dones, que hi va 
fer alguna aportació, motiu pel qual creu oportú explicar en quin punt es troba. 
 

Destaca que la taula que es va formar per aquest tema engloba diverses institucions i 
entitats, entre les quals el Consell de les Dones, i assenyala que la raó de ser són els 
drets de salut sexual. Comenta que té un enfocament de prevenció de les malalties de 
transmissió sexual, embaràs no desitjat i violència sexual, i que promou l’accés als 
mètodes preventius, especialment a grups i persones vulnerables. Recorda que 
l’Estratègia s’emmarca dins dels Objectius pel Desenvolupament de les Nacions 
Unides. 
 

Explica que, després d’adonar-se que desconeixien totes les actuacions que es fan a 
la ciutat en aquest àmbit, el primer objectiu que es van proposar va ser fer un mapa de 
tot el que hi ha a Barcelona per tal de conèixer els programes i projectes que s’hi fan. 
També van veure la necessitat de trobar una manera per compartir els projectes i 
treballar amb uns indicadors comuns, i assenyala que una altra línia de treball és posar 
en marxa grups de treball enfocats a prioritzar accions, proposar-ne de noves i 
reorientar les existents. 
 

Afegeix que per fer el mapa dels projectes en aquest àmbit, es va elaborar una fitxa 
que servia per a tots ells, i mostra l’exemple de fitxa dels PIAD. Comenta que, a hores 
d’ara, ja s’han comptabilitzat 200 actuacions, i matisa que s’han establert tipologies i 
un glossari per a la seva classificació. 
 

Pel que fa als grups de treball, els enumera: àmbit comunitari familiar, àmbit educatiu, 
àmbit d’atenció integral, àmbit de les infeccions de transmissió sexual i àmbit de 
l’avortament. Explica que estan treballant per fer propostes de sistemes d’avaluació 
comuns, models de bones pràctiques i consensuar accions compartides. 
 

Fa saber que els grups de treball s’enfoquen en unes quantes sessions molt concretes 
en les quals, al final de cadascuna d’elles, es consensuen accions. Així, no són grups 
que durin eternament, sinó que són grups ad hoc. 
 

Del grup de l’avortament, destaca que s’ha dissenyat un circuit d’atenció específica i 
personalitzada per a les joves menors d’edat afectades pel canvi de la llei sobre 
l’avortament, i comunica que el grup està analitzant la percepció sobre el dret a 
l’avortament perquè, per exemple, el 87% de les noies enquestades durant les Festes 
 
 

 

11 



Consell de les Dones de Barcelona 

 
 
 

de la Mercè no sabien que era un dret públic i gratuït. Informa que el grup vol fer una 
campanya d’informació sobre el dret a l’avortament a partir del gener, però que encara 
l’han d’aprovar. 
 

En darrer lloc, comenta que el grup d’educació i el d’infeccions de transmissió sexual 
estan treballant per tenir una guia compartida que defineixi els criteris de cara a 
plantejar noves actuacions. Pensa que, d’aquesta manera, es podrà demanar al 
Consorci d’Educació i al de Salut que treballin amb aquest material. 
 

La presidenta agraeix la feina de la secretària del Consell per tenir preparats els temes 
d’acció de govern. 
 

 

8. Informació per part de la presidència 
 

Procedeix a parlar de la Mesura de govern contra les violències masclistes i matisa 
que de les 48 actuacions que s’han de desenvolupar en els propers quatre anys, ja se 
n’han iniciat 28, de les quals només 3 s’han acabat i la resta han de continuar, per la 
qual cosa entén que són actuacions a llarg termini. 
 

Explica que un dels blocs de la mesura és gaudir d’un sistema d’informació sòlid, 
eficaç i periòdic, i destaca que, en aquest eix, s’ha avançat en algunes qüestions, com 
per exemple el fet que l’Enquesta de violència masclista de 2016 tingui dades 
desagregades per districtes. També diu que estan intentant fer dos diagnòstics, un 
sobre la mutilació genital femenina i l’altre sobre els matrimonis forçats, i exposa que 
estan intentant millorar el sistema informàtic dels PIAD, el SAH i el SARA. 
 

Respecte al segon àmbit, que és la millora del servei de ciutat en la detecció, acció i 
recuperació, esmenta el canvi de gestió dels serveis municipals que s’ha comentat 
anteriorment, i diu que s’està avançant en formació amb perspectiva de gènere als 
equips professionals dels centres de Serveis Socials. Així mateix, subratlla algunes de 
les actuacions que les assistents trobaran a les carpetes, com ara l’augment del 
número de places en concert d’acollida, de llarga estada, d’acollida residencial, el 
suport a projectes i entitats socials, el reconeixement de la tasca que es fa a la ciutat, 
la inclusió d’una clàusula social específica per l’elaboració de protocols d’assetjament 
sexual i per raó de sexe a les empreses contractades, i el major esforç per lluitar 
contra el tràfic d’éssers humans, concretament la coordinació interinstitucional a la 
ciutat. 
 

Quant al tercer àmbit, comenta que se’n va parlar molt extensament durant la jornada 
del dia anterior i pensa que hi ha molta feina a fer perquè ha de ser més present i 
s’han d’obrir noves línies d’actuació i sensibilització. Explica que durant les Festes de 
la Mercè es van col·locar un parell d’estands sobre assetjament i violència sexual, un a 
la plaça Espanya i l’altre a la plaça Catalunya. 
 

Després, explica que s’ha començat a treballar en economia de les cures mitjançant 
una taula interdepartamental que tracta el tema i que vol fer un diagnòstic sobre els 
serveis de cura de la ciutat. Diu que de cara al febrer volen tenir un nom per a 
l’estratègia sobre el model de cura que es vol per a la ciutat de Barcelona. En aquest 
punt, parla de diferents activitats de promoció, com cicles de cinema a alguns 
districtes, entre els quals destaca Sant Martí, i nous premis. 
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D’aquests premis, assenyala que un és per a dones creadores, i fa saber que estan 
mirant quins temes en promoció i cultura poden entrar al Premi 25 de Novembre de 
còmic, que enguany està destinat a promoure projectes de sensibilització, prevenció i 
estereotips sexistes en els mitjans de comunicació i a les xarxes socials. En relació 
amb aquest darrer canal, comenta que es vol treballar amb actuacions específiques 
perquè tenen molta presència entre el jovent. 
 

Pel que fa al Pla per la justícia de gènere, anuncia que es va presentar el Pla per la 
diversitat sexual i de gènere i l’Estratègia contra la feminització de la pobresa l’1 de 
juliol, i diu que està relacionat amb el Pla LGTBI. Assenyala a les assistents que en el 
document que trobaran a les carpetes tenen diversos enllaços amb documentació ja 
traduïda sobre aquests temes. 
 

Així mateix, destaca que estan treballant una mesura d’urbanisme en clau de gènere, 
que inclou les marxes exploratòries, una iniciativa que ha tingut molt d’èxit en altres 
ciutats del món i que es vol seguir treballant a Barcelona. Fa saber que la propera es 
farà a la Marina, a prop de la Colònia Santiveri, al districte de Sants-Montjuïc. 
 

 

9. Proposta calendari Plenaris / Permanent 2017 
 

No es tracta. Les assistents tenen la proposta a les carpetes. 
 

 

10. Precs i preguntes 
 

Seguidament, s’obre un torn de paraules. 
 

La senyora Olga Guday Pedrosa, en nom de FIDEM, fa saber que forma part del grup 
de treball sobre transversalitat i recorda que, tal com ha dit en altres ocasions, seria 
necessari crear un espai a la ciutat on s’exposessin els indicadors sobre la situació de 
la dona i del col·lectiu LGTBI, perquè pensa que un dels grans problemes de la 
sensibilització és que aquests temes arriben a molt poca gent, només les persones 
interessades. 
 

La senyora Teresa Vidal, en nom de la Plataforma Unitària contra la Violència de 
Gènere, recorda que els dies 18 i 19 de novembre se celebra el 12è Fòrum contra les 
violències de gènere a la casa Francesca Bonnemaison i que el dilluns 21, com que és 
el tercer dilluns de mes, es farà una concentració a les 20 h a la plaça Sant Jaume per 
homenatjar i recordar totes les dones assassinades durant aquest mes. Constata que 
aquesta concentració es realitza des de fa deu anys i fa saber que, com que la propera 
trobada coincideix amb els actes del 25 de novembre, està previst fer un acte molt 
emotiu, per la qual cosa convida les assistents a anar-hi. Explica que, donat aquest 
caràcter especial, es faran actes des de les 17 h fins les 22 h, i convida les 
interessades a consultar-ne la informació a la pàgina web de la Plataforma contra les 
violències de gènere. 
 

La senyora Sylviane Dahan, en nom de la FAVB, inicia la seva intervenció preguntant 
si és cert el que recentment han publicat alguns diaris, segons els quals l’Ajuntament 
de Barcelona està atorgant llicències per a rodatges de pel·lícules pornogràfiques en 
l’espai públic de la ciutat. 
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En relació amb aquest punt, pregunta si la crida que ha fet el govern perquè la 
ciutadania avisi la Guàrdia Urbana de la realització d’aquest tipus de rodatge pretén 
comprovar una formalitat administrativa o alguna cosa més. També demana si 
l’Ajuntament pot emparar la difusió d’una imatge que és degradant per a la dona, ja 
que es mostra com a objectiu passiu de violència. Per tot plegat, pregunta si 
l’orientació del govern és neoliberal o feminista. 
 

La senyora Carme Catalán, en nom de la Xarxa de Dones per la Salut, comunica que 
per les Jornades Feministes van realitzar una exposició del que és la Xarxa, que són 
tres panells, i convida els districtes i les associacions a mirar-los al web i a demanar-
los en cas que els vulguin exposar en el seu espai. Aclareix que no hi hauria cost, tret 
del transport dels panells, que correria a compte de l’entitat que vulgui exposar-los. 
 

Després, comenta que els agradaria apuntar-se al grup de transversalitat i, 
seguidament, felicita l’estratègia compartida per la promoció de la salut sexual i 
reproductiva a Barcelona, de la qual opina que era molt necessària i que serà molt útil. 
Ara bé, creu que hi ha algunes potes que caldria considerar, que són la influència del 
treball en la sexualitat i la fecunditat i tot el que té a veure amb l’embaràs, el part i la 
lactància. Respecte al primer, destaca que de vegades les condicions de treball d’una 
persona fan que no pugui gaudir de la seva sexualitat o no es pugui quedar 
embarassada, i quant a la segona, parla dels problemes sobre criatures que neixen 
amb poc pes o altres situacions. En aquest sentit, felicita l’Ajuntament per la 
intervenció social que fa basant-se en aquest indicador. 
 

Pel que fa a l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a 
Barcelona, opina que tot i que es treballi de forma transversal, també cal treballar 
l’atenció sanitària, ja que actualment és deficitària per l’enfocament que se li dóna. 
Pensa que s’hauria de crear un grup de treball sobre aquest tema i fa saber que a la 
Xarxa de Dones hi ha associacions específiques que el treballen. 
 

La senyora Catalán matisa que han sortit tres coses del grup de treball d’Esport que 
han funcionat. Comenta que una de les coses era que hi hagués relació entre el grup 
de dones i el grup d’esport i que els consells de Districte donessin suport als equips 
que treballen i que els mitjans de comunicació es preocupessin de fer difusió d’aquests 
equips. En aquest sentit, fa saber que en el districte de l’Eixample s’ha fet difusió a 
BTV. També comenta que una altra proposta era apadrinar periodistes a cada districte 
perquè la gent del barri s’assabenti dels equips que treballen, i també perquè les 
empreses regentades per dones esponsoritzin equips del districte. 
 

La secretària diu que des de la Secretaria faran difusió del grup de Dona i Esport. 
 

La senyora Catalán recorda que es tornarà a posar en marxa el projecte «Fem talent», 
que potencia el talent de dones, especialment de les científiques i les politècniques. 
 

La senyora Otero informa que el comissionat de Memòria Històrica ha posat en marxa 
una exposició itinerant pels deu districtes de Barcelona amb una sèrie de conferències 
que comencen el gener i acaben el juliol, la presentació de la qual és el 28 de 
novembre, a les 19 h, al Centre del Born. Aclareix que es diu «Dones en moviment» i 
celebra els quaranta anys de moviment feminista. 
 

La senyora Carlota Falgueras, consellera del Districte de Sant Martí, fa saber que des 
del setembre, en el districte estan treballant amb molt entusiasme el Premi Jove de 
Còmic per a la prevenció i eradicació de la violència masclista. Mostra la seva alegria 
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pel fet que quedi recollit en la mesura de govern i compti amb el suport de la ciutat, i 
indica que, enguany, des del Consell de les Dones de Sant Martí han sortit dues 
comissions, una de les quals es dedica a tirar endavant el concurs i l’altra, l’entrega de 
premis, que coincidirà amb un acte contra la violència de gènere el dia 29. 
 

Assenyala que, fruit de la tasca feta durant aquest temps, hi ha hagut dos avanços 
importants respecte a l’edició de l’any anterior: d’una banda, l’augment de la demanda 
i de la celebració de tallers i seminaris en diferents instituts i espais per a joves sobre 
la violència de gènere, i de l’altra, l’augment dels treballs presentats, que han passat 
d’onze el curs passat a seixanta enguany. 
 

La senyora Pineda fa referència a l’assassinat d’una dona a Palma per raons de 
violència de gènere i, seguidament, presenta dues peticions: la primera, demana a 
Dolors Montserrat l’impuls del Consejo de Asociaciones de Mujeres de España. 
 

La senyora Pineda fa la segona petició, que té a veure amb aprofitar l’avinentesa amb 
la senyora Montserrat per demanar-li una sèrie de coses, ja que ella és una mica 
feminista. 
 

La senyora Marta Corcoy, en nom de l’Associació de Dones Periodistes, proposa que 
el tema dels mitjans de comunicació es tracti un dia en el grup de treball de 
transversalitat com a tema monogràfic. 
 

La secretària li respon que això ho ha de proposar a la comissió. 
 

La presidenta recorda que l’acte d’entrega de Premis 25 de Novembre es farà a les 17 
h a la plaça 8 de Març, just abans de la manifestació a la qual després hi aniran totes 
juntes, com han fet altres vegades. Felicita la Montse Pineda perquè és el seu 
aniversari. 
 

Pel que fa a la pregunta sobre les gravacions de pornografia a Barcelona, contesta 
que ho van tractar amb els grups polítics arran d’una pregunta sobre aquest mateix 
tema presentada pel Grup Municipal de Ciutadans, i diu que cal diferenciar les 
filmacions il·legals, davant les quals l’Ajuntament demana que es truqui a la Guàrdia 
Urbana si es detecten, de les que no ho són. 
 

Fa saber que s’està intentant crear un nou registre per detectar si hi ha escenes de 
sexe o de violència extrema, i revisar els protocols per tal de vetllar per la convivència i 
l’espai públic abans que cap altra cosa. Assenyala que l’Ajuntament no discrimina 
segons el tipus de pornografia, sinó sobre si és una gravació legítima o no. Aclareix 
que l’important és evitar que la gent que passeja per l’espai públic se senti ferida pel 
fet de presenciar escenes no desitjades. 
 
 

 

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

La secretària Vist i plau 
La presidenta del Consell 
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