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PRESENTACIÓ

Difondre els resultats d’estudis, explotacions estadístiques i treballs sobre la realitat de Barcelona, i contribuir al coneixement 
de les condicions de vida de diferents sectors de població, ha estat des de 1993 l’objectiu principal de Barcelona Societat. Si 
bé a la revista s’havien publicat articles referents a diferents aspectes que afecten les condicions de vida de les ciutadanes, 
per primera vegada Barcelona Societat dedica un dossier monogràfic a analitzar la situació, els canvis i les diferents 
perspectives que afecten les dones de Barcelona.
A hores d’ara s’ha posat en funcionament l’Observatori Barcelona, amb l’objectiu de consolidar una estratègia de 
recerca i un sistema comú de dades i informacions diverses que possibiliti l’observació d’un sector de la població o 
de determinades temàtiques, amb la voluntat de convertir-se en una eina generadora i difusora de coneixements. Dins 
l’Observatori Barcelona, com a estructura global i integrada d’investigació i anàlisi, s’emmarquen diferents observatoris 
entre els quals el referit a les dones és el que, probablement, té més voluntat d’incidència transversal, de manera que 
la perspectiva de gènere estigui integrada i impregni els diferents productes sorgits de cada observatori incorporant 
la mirada de les dones. 
La revista Barcelona Societat es configura com un dels principals elements de difusió del coneixement de l’Observatori 
Barcelona, en aquest cas concret en el número 12, sobre la situació i l’evolució de les condicions de vida de les dones i 
dels fenòmens i els processos socials que afecten la qualitat de vida de les ciutadanes.
El món canvia, la nostra ciutat és dinàmica i en aquest complex procés de transformació les dones hi tenen un paper 
protagonista. Compromeses amb la creació d’una nova cultura que tingui en compte les seves necessitats, interessos i 
expectatives, sovint les barcelonines es troben amb factors socials, formes de vida i costums que faciliten o obstaculitzen 
els seus propòsits.
 Així, alguns del canvis socials a què avui assistim tenen com a resultat la feminització de la vellesa, la feminització de la 
pobresa, el retard progressiu i una reducció significativa de la maternitat, una incorporació deficitària al món laboral, noves 
formes de convivència i relacions familiars, l’increment de les llars unipersonals i monoparentals que tenen com a referència 
les dones, i una representació important de la població femenina en la immigració estrangera. A més, les ciutadanes tenen 
problemes afegits de salut, sovint relacionats amb les seves condicions de vida i deguts a la sobrecàrrega que suposa 
fer compatible la vida personal, familiar i laboral.
Quan les dones tenen l’oportunitat de participar manifesten de forma clara i contundent quins són els seus interessos i 
quin és el model de ciutat que prefereixen. Les dones volen una ciutat més segura i amb cap tolerància a la violència de 
gènere; una ciutat en la qual es faciliti la convivència en igualtat de condicions, que faciliti l’accés al treball i la conciliació 
d’aquest amb la vida personal i familiar; volen barris equilibrats i amb recursos propers a l’habitatge i on es desenvolupa 
la vida quotidiana de les persones, amb espais públics adients per passejar, que propiciïn les trobades i la socialització. 
Una Barcelona que els reconegui un rol actiu, la participació de les dones en la construcció de la ciutat, que avanci en la 
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coresponsabilització del treball familiar domèstic i que es faci ressò de les seves propostes de canvi i de millora. 
En aquest context, el paper de l’administració local és fonamental com a àmbit més proper a les necessitats de la 
població i constitueix un espai òptim per a l’actuació efectiva en matèria d’igualtat d’oportunitats. En aquest context, 
el Programa municipal per a les dones (2001-2004) és l’instrument que possibilita la planificació de les accions que 
cal dur a terme.
Els diferents estudis i anàlisis que es recullen en aquest número de Barcelona Societat aporten pensament, dades 
significatives i coneixements que possibiliten entendre què significa avançar cap una ciutat més igualitària i adaptada a les 
necessitats del conjunt de la ciutadania, incorporant la realitat, la perspectiva i les aportacions de les dones.
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