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Acta resum del Grup de Treball Impacte de Gènere en context covid-

19. Consell de les Dones. 

Data: 13 de maig de 2020 
Hora: 17:00 hores 
 
Assistents:  
 

o Amanda Alexanian – Almena Cooperativa Feminista 
o Sylviane Dahan -  Vocalia Dones de la FAVB (Federació d’Associacions de Veïnes 

i Veïns de Barcelona) 
o Alba García – Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CC.OO de Catalunya. 
o Àngels Tomás – Consellera de Feminismes del districte de Gràcia. 
o Gemma Altell - Vicepresidenta del Consell de les Dones. 
o Ana Zaragoza Marfà 
o Ángela Santos - Tècnica de Feminismes del districte Nou Barris 
o Cèlia Martínez – Consellera de Feminismes del districte Sarrià-Sant Gervasi 
o Cristina Monteys – Servei d’ Interculturalitat de Sant Andreu 
o Eva Gajardo -  Secretaria d’Igualtat i Formació Professional de l’UGT de 

Catalunya. 
o Marta Álvarez – Fund. Salut i Comunitat 
o Júlia Humet – Comissió Dona ICAB ( Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona) 
o Lorena Domínguez – Consellera de Feminismes del districte Sant Martí 
o Carme Riu – Assoc. Dones No Estàndards 
o Mercè Otero – Ca la Dona i Xarxa Feminista 
o Montse Benito – Feminismes Entrepobles 
o Ana Nahxeli - AADAS ( Assoc. Assistència Dones Agredides Sexualment) 
o Núria Pérez – Tècnica de Feminismes del districte Sants Montjuïc 
o Carme Calafat – ABD ( Assoc.  Benestar i Desenvolupament) 
o Sílvia Aldavert – Assoc. Drets de Sexuals i Reproductius  
o Covadonga Álvarez – Associació Invia 
o Elena Tarifa – Consellera de Feminismes del districte Horta-Guinardó 
o Laura Lopresti – Dones juristes 
o Isabella Antognozzi - MPDL ( Moviment per la Pau) 
o Anna Satorra – Àmbit Feminismes i Igualtat del Partit Demòcrata. 
o Montse Fraile – Tècnica de Feminsmes del districte  Sarrià-Sant Gervasi) 
o Fatima Hassoun – Mediadora Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu 
o Núria Salan – Assoc. Catalana de Tecnologia 
o Susanna Descals – Tècnica de Feminismes i LGTBI  del districte Sant Andreu 
o Elvira Juncosa – Consellera de Feminismes del districte Sant Andreu 
o Marina Sánchez – Secretaria de Dones d’ ERC de Barcelona 
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o Pilar Domech Gargallo – Consellera GM ERC  Sant Andreu 
o Anna García Escrig - Consellera Municipal Districte Sant Andreu 
o Ana Zaragoza – Associació Catalana de Llevadores 
o Eva Alfama – Assessora de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 

LGTBI  
o Sònia Ruiz – Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 
o Estel Crusellas – Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 
o Bàrbara Melenchón – Dept. Informació i Atenció a les Dones 
o Olga Arisó –  Dept. Promoció Drets de les Dones i LGTBI 
o Sílvia Serra – Secretaria tècnica del Consell de les Dones. 

 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda i  presentació del grup de treball. 
2. Informació de context de la creació i objectius d’ aquest grup de treball. 
3. Taula del Pacte per Barcelona, calendari i relació amb el grup de treball. 
4. Informació sobre els principals punts diagnòstics i propostes del document: 

Anàlisi i propostes de les entitats i grups de dones, feministes per a les 
polítiques municipals covid-19, elaborat per la Direcció de Serveis de Gènere i 
Polítiques del Temps. 

5. Torn de paraules per compartir diagnòstic, propostes i elaborar prioritats de 
consens. 

6. Plantejament propera reunió, metodologia  i continuïtat del grup. 

 

Resum de temes tractats 
       

1. Benvinguda  
 
La Gemma Altell, vicepresidenta del Consell de les Dones, dona la benvinguda i agraeix 

l’assistència a la reunió. Informa també que presidirà per delegació de la Laura 
Pérez, Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, 
absent en aquesta sessió. 

Fa un resum de la resta de punts de l’ ordre del dia. 

       2.   Informació de la creació i objectius d’aquest grup de treball. 

 
La Gemma Altell, vicepresidenta del Consell de Dones informa de les reunions 

realitzades des de l’ inici de l’Estat d’Alarma. Una sessió de la Comissió 
Permanent (23 d’ abril de 2020) després de diferents reunions del grup de 
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treball sobre violències masclistes (GTVM), on es planteja obrir un espai de 
treball específic centrat en la gestió i definició de les prioritats de la ciutat en el 
curt i mig termini en relació a l´impacte de gènere en la situació covid i post-
covid. Aquest grup pretén ser un espai per donar veu a les entitats, cercant un 
posicionament del Consell de Dones per elevar propostes i es valorarà la seva 
continuïtat en el seguiment de les polítiques municipals respecte a les dones, 
que es desenvolupin en aquesta situació post-covid a la ciutat. Les propostes d’ 
aquest grup es traslladaran a  la Taula del Pacte per Barcelona però també es 
vehicularan als diferents espais participatius i de decisió com el PAM (Pla d’ 
Actuació Municipal), etc... 

 
3.  Informació de context de la creació i objectius d’ aquest grup de treball. 

 
L’Eva Alfama explica aquest punt. El Pacte per Barcelona és un procés que s’ ha 

impulsat  a nivell de ciutat per generar espais de replantejament i priorització 
per la situació covid, a nivell sanitari, econòmic, social, etc...que reuneix grups 
polítics i agents socials, econòmics i ciutadans. S’estructura a partir d’ una taula 
plenària a on participa el Consell de Dones, representat per la vicepresidenta i 
altres consells i entitats de segon nivell, que representin la pluralitat de la 
ciutat des de diferents punts de vista.    S’han definit 4 grups de treball 
operatius temàtics: 

 
economia 
model urbà 
cultura-internacional-esportiu  
cohesió social 
 
Demà està convocada una 1a sessió del grup de treball de cohesió social per recollir 

estratègies i propostes d’ adaptació en aquesta nova normalitat i definir 
iniciatives concretes per al mes de juliol.  Com a Consell de Dones s’ estableix 
participació a la plenària i al grup de treball social i això es vincula amb aquest 
grup de treball per treballar un diagnòstic compartit i una agenda de prioritats 
per traslladar al grup social com a les altres àrees d’ aquest Pacte per 
Barcelona.  La representació del grup de treball sobre violències masclistes 
participa en el grup social del Pacte. 

Atès que ahir es va convocar per demà la reunió del grup social del Pacte per 
Barcelona es planteja que la Gemma Altell assisteixi puntualment en 
representació del consell però s’ obre a les representants d’entitats del consell 
la presentació de candidatures. Cal enviar-ho  per correu electrònic a la 
secretaria del consell 
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4.   Informació sobre els principals punts diagnòstics i propostes del document: 
Anàlisi i propostes de les entitats i grups de dones, feministes per a les 
polítiques municipals covid-19, elaborat per la Direcció de Serveis de Gènere i 
Polítiques del Temps. 

 
La Sònia Ruiz fa un resum per contextualitzar el document elaborat  amb les 
actuacions realitzades anteriorment com el Pla de Contingències de Gènere fet 
a finals de març, actualment en elaboració un Pla post-covid o de nova 
normalitat i en breu s’ enviarà també informacions conjuntament amb la 
Quarta Tinència sobre l’ Estratègia contra la feminització de la pobresa i de la 
precarietat. S’ofereix aquest espai també a disposició de les necessitats i 
propostes de les entitats. 
El document s’ emmarca a partir d’una diagnosi de les principals 
característiques de gènere que ha tingut la crisis sanitària, social i econòmica i 
a partir de les propostes d’ actuació que han fet les entitats i grups de dones 
feministes de la ciutat, així com manifestos amb perspectiva de gènere de la 
societat civil, obert a noves incorporacions d’ informació.  El contingut 
s’estructura en funció dels 4 àmbits prioritaris definits pel Pacte per Barcelona, 
esmentats anteriorment. 

 
▪ Àmbit econòmic. 

 
              Diagnosi: 
  

- Economia monetària, del treball remunerat, sostinguda per la economia 
domèstica i de les cures, no remunerada, invisible i que recau especialment en 
les dones. 

- Escasa visibilitat de les diferències que es donen entre homes i dones a la 
situació actual respecte als ERTOS,dones més vulnerables a les feines més 
precàries, en relació a les  mesures futures de recuperació 

- Gran exposició de les dones a infecció per coronavirus: plantilles 
sanitàries,serveis de neteja, comerços, serveis socials,... 

- Situació de les treballadores de la llar sense prestacions d’ atur o sense 
contracte. 

- Sobrecàrrega de les dones per la manca d’ espais de cura d’ infants i de gent 
gran tancats per l’ estat d’ alarma. Situació crítica de les famílies 
monomarentals. 

- Risc de desaparèixer de moltes entitats feministes vinculades a l’ economia 
social. Importància de les subvencions de l’ administració pública per les 
entitats. 
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Propostes d’actuació: 
 

- Necessitat que les dades estiguin segregades per sexe. 
- Ajut per mares d’ infants petits que han d’ incorporar-se a la feina, mentres les 

escoles estiguin tancades. 
- La revisió del teletreball, la reforma horària. 
- Renda Mínima Garantida 
- Polítiques actives d´ocupació 
- Ratificació del Conveni de la OIT per a les treballadores de la llar 
- Homologació i reconeixement de titulacions d’ altres països. 
- Gratuïtat de les  escoles bressol  
- Adequació de la llei de dependència 
- Creació d’ un pla de suport per dones treballadores per compte propi 
- Pla de contingències per les entitats petites de la xarxa feminista i l’ economia 

social i solidària 
        

▪ Model Urbà. 
 
            Diagnosi: 

 
- Mobilitat en bicicleta i l’ impacte de la crisi en l’ ús del transport públic. 
- Garantir una oferta del transport públic en el nou context, que sigui segur des 

de la perspectiva sanitària. 
 
▪ Cohesió social  ( salut, violències masclistes, dones migrades, habitatge..) 

Moltes propostes recollides al document. 
 

▪ Cultura, educació,ciència i esports.  
 

Té menys propostes. Es fa ènfasis en el tema de la conciliació i garantir la    
igualtat d’ oportunitats a l’ escola pública. 
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5. Torn de paraules per compartir diagnòstic, propostes i elaborar prioritats de 
consens. 

Resum de les intervencions: 
 
Núria Salan.  Associació Catalana de Tecnologia 

- Necessitat de promoure la formació de les nenes en l’àmbit de la ciència i la 

tecnologia per tal d’evitar que en el futur tornin a accedir a feines pitjor 

remunerades, en el marc d’un futur cada cop més tecnològic. 

- Tenir en compte la bretxa tecnològica que viuen les nenes a les llars doncs són les 

últimes en tenir accés a les eines tecnològiques. 

- Cal posar al centre també la ciència i  la tecnologia tal i com s’ha posant en 

evidència en l’actual situació de l’epidèmia. 

- Cal garantir la connexió per part de l'alumnat de primària i  secundària per seguir el 

curs, en especial en els entorns i famílies amb menys recursos econòmics on s’està 

agreujant l'escletxa ja existent l’ àmbit de  "dona i tecnologia". 

 

Mercè Otero. Ca la Dona i Xarxa Feminista 

- Necessitat d’apostar per posar en el centre de les relacions socials i polítiques  a les 

persones, donant importància a la Socialització, la Comunicació, l ‘Empatia, la 

Sororitat  i les Cures. 

- Apostar per a la prioritat de les escoles bressol però també del paper essencial de 

les escoles com  elements amables i acollidors, en l’acompanyament educatiu 

essencial i prioritari  per a l’abordatge de la coeducació i les desigualtats (on també 

tenen un paper essencial les dones). 

- Importància de la dotació de mitjans a les escoles públiques. 

- Tot i que les qüestions laborals i de violència son essencials per a l’emergència 

immediata, cal pensar amb la importància a nivell estructural té l’educació. 

- No podem parlar d’una nova normalitat doncs la normalitat que teníem no era 

gens normal per a les dones. Cal  per tant anar en compte amb els relats socials i 

polítics i apostar per construir discursos que ens portin a dir i definir que un altre 

món és possible... així com un món més enllà del covid..., que ens permeti superar  
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una normalitat plenament anormal, que la situació actual ha posat en evidència 

accentuant les desigualtats i les violències estructurals ja existents. 

- Necessitat d’acompanyar la definició de les polítiques públiques de pressupostos 

de gènere. 

- I tenir en compte les diversitats territorials que es donen a la ciutat i marquen les 

vides de les persones. 

- Importància d’estar alerta en relació a les polítiques de conciliació , teletreball i 

reforma horària i articular mesures que no aprofunditzin les desigualtats de 

gènere. 

- Importància de revisar el model d’atenció residencial on no només treballen sinó 

que viuen moltes dones. 

- Vulnerabilitat de les dones trans per manca de treball i d’habitatge. 

 

Carme Riu.  Associació de Dones No Estàndards 

- Necessitat de desenvolupar la Llei de l’autonomia personal i dependència, i posar 

l’accent perquè faci possible  l’autonomia de les persones en general i de les dones 

en particular. 

- Garantir la revisió dels protocols de salut per tal de retirar criteris de cribratge i 

accés a tractaments mèdics per raons d’edat o de grau d’autonomia personal que 

actuen com a  mesures discriminatòries a través de la creació de comissions 

bioètiques.  

 

Eva Fajardo. Secretaria d’ Igualtat i Formació Professional de la UGT de Catalunya 

 Necessitat d’actuar de manera urgent davant l’actual escenari, prioritzant polítiques 

laborals que no situïn a les dones front majors cotes de desigualtat. Per tal de que els 

permisos de conciliació, la reducció de jornada i les excedències acaben recaient sobre 

les dones, i ens porten a la penalització no només dels salaris sinó de les cotitzacions 

futures, que poden portar a un escenari futur de major feminització de la pobresa. 

- Articular mesures per a la protecció de famílies monomarentals i per pal·liar els 

treballs de conciliació i cures de nens i nenes ( i persones malaltes o dependents). 
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Sílvia Aldavert.  Associació Drets Sexuals i Reproductius 

- Necessitat d’abordar 6 eixos claus en matèria de drets sexuals i reproductius a 

conseqüència de l’actual escenari:  

1. Poder donar resposta a l’augment de la demanda d’avortaments i mètodes 

anticonceptius. 

2. Mantenir l’accés telemàtic al procés d’interrupció de l’embaràs i remoure els 

obstacles que permetin accedir a l’avortament amb les millors condicions. 

3. Consecució del finançament de mètodes anticonceptius de manera gratuïta i 

fer una atenció i dispensació més accessible. 

4.  Articular accions de detecció i abordatge de les ITS, que es tornarem a trobar 

de nou en el post covid. 

5.  Planificar accions per preveure i abordar  les noves formes de relacions sexuals 

que apareixeran a partir de l’actual situació. 

6. Promoure mesures per al seguiment d’embaràs i part durant situacions de 

covid. 

7. Mantenir l’aposta per l’abordatge de la violència sexual 

- Tenir en compte que el nou model de contracte social que vagi prenent forma arrel 

del covid, no doni ales a l’augment dels moviments fonamentalistes que actuen 

contra els drets sexuals i reproductius i de les dones, produint un agreujament de 

les situacions de desigualtat que ja teníem. 

- Importància de sortir del marc conceptual de “nova normalitat” i discursos de 

pèrdua de drets. 

- Desplegar al màxim les competències municipals per influir en el marc del Consorci 

Sanitari i consolidar els avenços que s’han pogut aconseguir en aquestes 

circumstàncies, com l’establiment del nou circuit d’accés a les targetes sanitàries o 

l’accés telemàtic a l’avortament ( que caldria preservar i mantenir), i trobar-ne de 

nous, per tal de  facilitar la regularització de la salut universal per tothom, com a 

dret per a tothom i com a  una qüestió de salut publica. 
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Amanda Alexanian.  Almena  Cooperativa Feminista 

- Treballar per a promoure la corresponsabilitat de les empreses. 

- Articular mesures de conciliació clares i urgents, que no provoquin un pas enrere 

en els drets de les dones. 

- Necessitat de fer incidència en la part econòmica pel Pacte per Barcelona. 

- Aprofundir en el drets laborals de les dones en situació de violència masclista. 

- Reforçar els serveis d’atenció socials bàsics, i la revisió dels criteris d'accés a les 

prestacions, en especial en les situacions de persones  sense empadronament. 

- Necessitat de aprovar mesures regularització de les persones migrades o 

refugiades 

- Tenir en compte en les situacions de les dones preses 

- Tenir en compte en el conjunt de les propostes i polítiques municipals la 

perspectiva interseccional i molt especialment la situació de les dones que es 

troben  amb situació d’especial precarietat, situació administrativa irregular i amb 

feines submergides. 

 

Alba Garcia.  Secretaria Dones i Polítiques LGTBI de CC.OO de Catalunya 

- Prioritzar accions de prevenció i  abordatge de la violència a l’àmbit laboral i l’ 

assetjament a les empreses 

- Incidir en la necessitat de donar valor als treballs de cura, majoritàriament en 

mans de treballadores,  exigint  que es transformi en la reducció de les bretxes 

salaries, l’aplicació de plans igualtat i millors condicions salarials i laborals. Cal 

posar-ho en el centre dels pactes i implicant i garantint  el  compromís  dels 

diferents agents socials.  

- Articular mesures reals de conciliació amb perspectiva de gènere. 

- Exigir a cada administració que desenvolupi les mesures necessàries per a 

l’abordatge de l’actual situació,  en el marc de les seves competències, aplicant: 

rendes mínims garantides per al sosteniment vital,  mesures per agilitzar els 

tràmits per al sosteniment (SEPE , SOC...) durant l’emergència i post 

emergència, 
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- Ampliar els supòsits de les prestacions i ajudes perquè arribi a les persones que 

s’estan quedant  fora. 

- Analitzar què passarà amb la irrupció del teletreball, perquè no vagi en 

detriment de les dones i  l'ús" diferencial que es pugui fer en clau de gènere. 

Sylviane Dahan.  FAVB (Federació d’ Associacions de Veïnes i Veïns de Baercelona) 

- Regularització de les dones sense papers. 

- Exigir a l’administració, a la societat i a les empreses mesures efectives per 

permetre combinar la vida familiar i laboral amb corresponsabilitat i evitar que 

el pes de les cures recaigui una vegada més en les dones. 

- Riscs de desaparició i invisibilització de moltes de les associacions gestionades 

per dones que també estan patit greus repercussions econòmiques i de bretxa 

econòmica i tecnològica. I el perill d’explotació de les dones de les xarxes 

associatives. 

- Necessitat de trobar sistemes d’abordatge de la pobresa molt feminitzada que 

es troben les entitats i els serveis socials . 

- Necessitat de dur a terme campanyes de sensibilització davant l'augment de 

consum de pornografia infantil durant el confinament. 

- Abordar  el plus de violències i explotació que el confinament està suposant per 

a moltes dones en situació de prostitució.  

- Prevenir la seguretat als carrers davant del nou clima de convivència i manca de 

cohesió social que es pugui generar amb el desconfinament. 

- Fer efectives les ajudes previstes pel govern d'Espanya per a dones.  

     Contemplar mesures concretes que permetin  que la sortida del confinament  

     pugui ser per a moltes dones, si així ho desitgen, una sortida de la prostitució. 

-   Implantar mesures com l'ingrés vital i   la Renda Garantida de Ciutadania (que té  

     en compte les persones a càrrec);  

- Regularització  administrativa per a les dones migrades, garantint al seu accés 

al mercat de treball; vetllant pel seu dret a l'habitatge; reforçar els dispositius 

d'assessorament i suport ; i augmentar  els projectes de formació i d'inserció 

laboral... 
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Ana Naxheli. AADAS (Assoc. Assistència Dones Agredides Sexualment) 

- Necessitat de que les violències sexuals no quedin invisibilitzades en el marc de 

les violències masclistes. 

- Pal·liar la manca de recursos i precarietat de les entitats que atenen a les 

dones, que es sostenen amb greus limitacions, i que es veuran amb dificultats  

de fer front a l’allau de demandes que es podran donar post confinament. 

- Previsió d’un augment de les violències sexuals. 

- Donar prioritat a l’abordatge de polítiques de gènere amb una mirada 

interseccional, que posi  com a primera prioritat de la llista a les  dones sense 

papers i amb major situació de vulnerabilitat. 

 

Fatima Hassoun.  Mediadora Intercultural  de Sant Andreu. 

-  Importància de dur a terme la regularització administrativa per dones sense 

documentació  " papers per totes". 

 

Cèlia Martínez.  Consellera Feminismes del districte  Sarrià-Sant Gervasi. 

- Necessitat de prioritzar l’abordatge d’un treball transversal entre educació i 

feminismes de les polítiques municipals  

- Necessitat de donar prioritat a les polítiques d’educació i cultura. 

 

Gemma Altell.  Vicepresidència Consell de Dones. 

- Importància de consolidar actuacions municipals vers les dones que s’han dut a 

terme en l’actual escenari d’emergència, com la posada en marxa de serveis i 

programes per dones sense llar i consumidores de drogues. Aprofitar la nova 

situació perquè les noves inversions i abordatges  no s’aturin i es puguin 

sostenir en el temps. 

- Mantenir la prestació de serveis online a més dels presencials, que s’han posat 

en marxa arrel de l’actual situació. 

- Proposta de 4 eixos prioritaris de treball en el Grup de treball: 
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1. Educació 

2. Salut sexual i reproductiva 

3. Violències masclistes 

4. Laboral i de cures: precarietat  laboral, feminització pobresa 

 

Isabella Antognozzi . MPDL (Punt Dona - Moviment per la Pau) 

 

- Urgència d’articular i fer efectives subvencions municipals per a entitats que 

estan atenent i sostenint les situacions de vulnerabilitat que viuen moltes 

dones de la ciutat, amb unes estructures, mitjans  i llocs de treball en precari.   

- Necessitat d’abordar  la violència estructural que viuen moltes dones i de donar 

visibilitat a la necessitat d’atendre les diferents desigualtats i violències que les 

travessen, més enllà de les situacions d’emergència i sosteniment de 

necessitats bàsiques, com és el cas de dones migrades que no poden arribar a 

cobrir ni les necessitats bàsiques. 

- Abordar les situacions de precarietat que es reprodueixin a les entitats de 

dones que actuen en primera línia, en situacions de desgast i precarietat. 

 

Marina Sánchez. Secretaria Dones ERC 

 

- L’actual situació ha posat al centre les cures i hem d’estar atentes per no es 

desenvolupin discursos autoritaris: situant la vida al centre de la política.  

- Necessitat de construir una nova normalitat, basada en l’economia feminista de 

les cures,  donant-li  valor econòmic amb repercussió a l’entorn ocupacional i 

laboral. 

- Posar en marxa la Renda Mínima Garantida com a eina per combatre la 

feminització de la pobresa. 

- Reforçar el sector de serveis socials : alimentació i lloguers, en l’emergència , i 

post emergència., doncs moltes famílies es veuran afectades. 

- Articular mesures especifiques per situacions concretes per a les  famílies 

monoparentals i dones sense papers. 

- Necessitat  de contemplar que el sistema educatiu no es posarà en marxa fins 

al setembre, per tant s’haurà de posar en marxa recursos per nens i nenes 
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puguin participar en activitats d’estiu i  que permetin la conciliació de moltes 

dones. 

 

Olga Arisó.  Direcció de Feminismes i LGTBI 

- Necessitat d’abordar els eixos de treball marcats com a prioritat en el grup 

tenint en compte les desigualtats territorials i interseccionals. 

 

La Gemma Altell farà un retorn de la sessió de demà  del grup de Cohesió Social del 
Pacte per Barcelona, però que  la seva participació estarà vinculada a la plenària del 
Pacte i recorda que la representació del consell en aquest grup social queda oberta a 
altres representants del Consell de Dones. 

 

 
 
 
 


