L'Eixample
Anna Morero, professora associada del Departament de Sociologia de la UB i membre del
Grup de Recerca Universitària Copolis, en el qual investiga temes com ara el gènere, les
sexualitats i la diversitat familiar. Des del 2006 pertany a l’APFCIB, on combina la militància
amb la intervenció en l’àmbit dels drets sexuals i reproductius. També pertany al Col·lectiu
TARA, dedicat a l’anàlisi feminista de la cultura audiovisual.
Rosa Ros, metgessa, una de les fundadores del col·lectiu DAIA a partir de les Jornades
Catalanes de la Dona del 1976. DAIA va ser un grup d’acompanyament que assessorava
les dones que necessitaven avortar i els proporcionava mètodes anticonceptius, que
aleshores estaven prohibits. Actualment dirigeix el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat
(CJAS).
Carme Valls Llobet, metgessa, directora del programa "Dones, salut i qualitat de vida" del
CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris). Dedicada a la recerca i la docència sobre
salut, dones i gènere. Autora de diversos llibres, entre els quals cal destacar Mujeres
invisibles (DeBolsillo, 2006), i Mujeres, salud y poder (Cátedra, 2009).
Montserrat Vilà Planas, presidenta de la Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere des del 2002. Coordinadora de l’Associació Hèlia, de suport a les dones que
pateixen violència de gènere. Participant a la Comissió de Dones del Pla Comunitari de la
Sagrada Família. Va iniciar l’activitat social cívica i veïnal l’any 1970. Vocal de la dona de
l’Associació de Veïns de la Sagrada Família. Coordinadora del grup de violències del
Consell Nacional de Dones de Catalunya des del 2004.
Carmen Alemany, sociòloga, especialista en educació i tecnologia, i gènere. Creadora,
juntament amb altres dones, del CEDIS (Centre d'Estudis Dona i Societat). Participant a les
Primeres Jornades Feministes, en les quals va formar part del corrent Feministes
Independents. Impulsora d’un grup de dones a l'Ateneu Llibertari de Sants. Ha estat
col·laboradora des de l’inici de Ca la Dona; primer, va reivindicar l’ús de l’espai de la
Bonnemaison i, posteriorment, va participar activament en el projecte del Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison (que va presidir durant dos mandats, del 2007 al 2011).
Pertany al grup Feministes Indignades.
Rosa Miró, membre de la Vocalia de Dones de l’AV del Turó de la Peira des que es va
constituir (1980) i del Grup de Dones 9 Barris (del 87 al 98). Des de la dècada dels vuitanta
treballa en entitats de l'economia social i solidària. Actualment també forma part de la
Comissió Feminista de Coop57.
Isabel Fernández Delgado, psicòloga i militant feminista des dels inicis del moviment a
Barcelona. Actualment treballa com a psicòloga clínica del Programa d’atenció a la salut
sexual i reproductiva (PASSIR) de Nou Barris des d'una perspectiva de gènere.
Sylviane Dahan Sellem, nascuda a Alger. Estudis a París. Viu a Barcelona des del 1988.
Professora jubilada, professora voluntària a l'Ateneu de l'AVVE (Associació de Veïnes i
Veïns de l’Esquerra de l’Eixample). Membre de la junta de l'AVVEE, actualment n’és la
vicepresidenta. Responsable de comptabilitat i de la vocalia dones de l'AVVE. Guanyadora

del primer premi 25N contra les violències de Barcelona amb el projecte "Dones d'enllaç"
l'any 2005. Coordinadora de la revista de l'AVVEE i, en els darrers deu anys, del butlletí de
l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de l'Eixample (AVVEE). Membre de la junta de
la FAVB com a vocal de drets civils i dones.
Les Corts
Empar Pineda, fundadora de la Coordinadora Feminista de Barcelona i, el maig de 1976,
coorganitzadora de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona. L’any 1980 va ser
cofundadora del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid i va participar en la creació
de la Comissió pel Dret a l’Avortament. Actualment forma part activa del Colectivo Hetaira,
en defensa dels drets de les treballadores sexuals i del Colectivo LGTB para MayoresFundación 26 de Diciembre.
Mireia Bofill Abelló, traductora i editora, activista feminista des dels anys 1960, membre de
Ca la Dona i del grup Dones i Treballs. Va participar en l’organització de les Primeres
Jornades Catalanes de la Dona (1976), de les jornades "20 anys de feminisme a Catalunya"
(1996) i també de la IV Fira Internacional del Llibre Feminista (Barcelona, 1990).
Cofundadora de la revista Dones en Lluita (1977), va formar part del col·lectiu editorial La
Sal. Edicions de les Dones (1979-1990).
Montserrat Minobis Puntonet, periodista, ha treballat a Ràdio Popular de Figueres, Ràdio
Espanya de Barcelona i a Ràdio 4 de RTVE, la primera emissora de ràdio en català. Militant
política i feminista, va participar activament en l’organització de les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona del 1976. Ha estat presidenta fundadora de l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya i cofundadora de la Xarxa Europea de Dones Periodistes.
Actualment presideix la Xarxa Internacional de Periodistes i Comunicadores de Catalunya,
associació que ha creat La Independent, l’agència de notícies amb visió de gènere
( www.laindependent.cat).
Carmen Alcalde és escriptora i periodista feminista. L’any 1976 va fundar la revista
Vindicación Feminista amb Lidia Falcón. Escriu poesia, narrativa, assaig i articles
periodístics. Entre els seus llibres cal esmentar Véte y ama. Encara a l'època de la dictadura
franquista, va fundar i dirigir, amb Maria Rosa Prat, el setmanari Presència. Va col·laborar
amb les revistes Destino i Triunfo. És autora de La mujer en la Guerra Civil, editat per
Cambio 16 l’any 1976.
M. Victòria Garcia i Gaitero, 76 anys, casada i mare de cinc fills. Diplomada en Magisteri
per l'Escola de Magisteri de Tarragona, impulsora i presidenta de l'Associació Elisenda de
Montcada, membre de la Taula de Dones de les Corts, representant de les Corts al Consell
de Municipal de Dones de Barcelona. Ha estat membre del Consell Nacional de les Dones
de Catalunya i, entre altres premis i reconeixements professionals, l'any 2007 va rebre la
Medalla d'Honor de Barcelona.
Lorena A. Garrido, investigadora del Grup Antígona de la UAB, Institut Interuniversitari
d'Estudis de Dones i Gènere. Les seves línies d’investigació són el dret antidiscriminatori,
les violències de gènere, les violències contra les dones, la igualtat a les empreses, la
prostitució i el tràfic de dones.

Mercè Molina, advocada en exercici des del 1977 i mediadora familiar des de l’any 2000.
Membre fundadora de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona i promotora de la creació del torn d‘ofici per a dones víctimes de violència
contra les dones de l’ICAB. Des dels seus orígens ha estat vinculada i ha participat
activament en el moviment feminista i, com a jurista compromesa, defensa els drets humans
des de l’Associació de Dones Juristes, de la qual ha estat presidenta.
Eva Díez López, jutgessa substituta de la província de Barcelona des de l’any 2005. Ha
estat adscrita a jutjats exclusius de violència contra les dones a Sabadell (2013) i Gavà
(2015). És doctora en Violència de Gènere per la UAB (2016), màster oficial en Estudis de
Dones, Gènere i Ciutadania per la UB (2012) i màster en Dret de Família per la UB (2009).
Marisa Fernández Gálvez, advocada feminista en exercici, especialitzada en matèria de
drets humans, drets de família, salut sexual i reproductiva, violència contra les dones i
transsexualitat. Actualment treballa al despatx Advocades Assessores de Barcelona.
Entre el 1998 i el 2004 va ser presidenta de l’Associació de Dones Juristes.
Fe Escat Torres, 68 anys, casada i mare de quatre fills. Llicenciada en Geografia i Història,
especialitat història de l'art, per la Universitat de Barcelona. Impulsora i presidenta de
l'Associació Dones de Can Deu i membre de la Taula de Dones de les Corts.
Sarrià - Sant Gervasi
Marta Jorba és activista feminista, membre de Gatamaula, col·lectiu de dones feministes, i
participa en diverses plataformes feministes a Barcelona. És doctora en Filosofia (UB) i
actualment investigadora postdoctoral a la Universitat del País Basc.
Montserrat Cervera Rodon, llicenciada en Història Contemporània per la UB. Feminista i
membre de Ca la Dona. Activista antimilitarista i del moviment feminista i per la salut,
implicada en diverses accions i campanyes pel dret a l’avortament. Participa en el col·lectiu
Dones x Dones i la Xarxa Feminista.
Consuelo (Chelo) Garcia ha treballat en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva des dels
inicis de la seva trajectòria professional durant els anys setanta fins ara. Actualment
desenvolupa la seva activitat al CAP de Drassanes i al CAP de Ramon Turró. A mitjan anys
setanta va estar a l’AV i a la Vocalia de Dones del Carmel. A l’ambulatori d’aquest barri va
ser consultora i creadora d'un espai de planificació familiar del Grup de Dones. També va
participar a la Comissió Mixta per a la creació del primer centre pilot de planificació familiar a
Torre Llobeta, on treballa des que es va inaugurar, l’any 1979.
Mercè Otero Vidal, professora de secundària, assessora en coeducació i activista feminista
de Ca la Dona i la Xarxa Feminista. També ha fet traduccions i articles de ginecocrítica.
Dolors Calvet, urbanista, periodista i política catalana que pertany al GIOPACT (Grup
d'Igualtat d'Oportunitats en l'Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia). L’any 1974 va ser una
de les revitalitzadores de l'Associació de Dones Universitàries vinculada al PSUC. Impulsora

de la Comissió del PSUC per a l’Alliberament de la Dona i membre de la Comissió
Organitzadora de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona del 1976.
Magda Oranich, advocada i membre de l’Associació Catalana d’Advocats de Família, del
Consell Assessor del Memorial Democràtic i de la Comissió de Codificació de la Generalitat
de Catalunya, així com de la Fundació del Consell de la Informació de Catalunya del
Col·legi de Periodistes i de la Fundació Affinity. Va ser diputada al Parlament de Catalunya i
regidora de l’Ajuntament de Barcelona. És secretària del Comitè Català per als Refugiats de
Catalunya amb ACNUR i forma part de la Junta de Govern de l’Institut Català per la Pau.
Sants-Montjuïc
Isabel Segura Soriano, historiadora. Ha publicat, entre altres llibres, Barcelona, ciutat de
llibres; La modernitat a la Barcelona dels cinquanta; Viajeras a La Habana, Memòria d’un
espai. Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona 1909-2009, Guia de Dones de
Barcelona. Des del 1996 i fins al 2015, va dur a terme el projecte "Dones i moviments
urbans", organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, del qual s’ha publicat una col·lecció de
llibres, un per cada districte de la ciutat, entre altres, Dones de Nou Barris, 2015.
Pilar Ripoll Balagué, psicòloga clínica i mare de dos fills. L’any 1977 va anar a viure a
Sants, on va participar en la creació de la Vocalia de Dones de l’AV, i després al Casal de la
Dona. La seva militància feminista, que fa extensiva a la seva professió, la va implicar en la
reivindicació d’una casa d’acollida per a dones que patien maltractaments que l’Ajuntament
de Barcelona va obrir a la ciutat l’any 1986. Des de l’any 2007 i fins a l’any 2014 ha
col·laborat amb el CAID (Centre d’Atenció i Informació a les Dones).
Assumpta Alba Ricart, treballadora social que va assistir a les primeres assemblees de
CCOO i va ser membre activa del Moviment de Dones Democràtiques (amb el qual van
formar un grup de suport als marits empresonats). També va participar en els comitès de
barri i, posteriorment, en el Centre Social de Sants, on es va implicar en mobilitzacions per
reivindicar modificacions urbanístiques (cinturó de ronda, explosió de gas mortal al carrer
dels Rajolers, expropiació d'habitatges, salvament d'espais per a serveis públics). Impulsora
de les escoles bressol Gimbó i Esquirol, va lluitar pel dret al divorci i l'avortament lliure i
gratuït, i va contribuir a crear els centres de planificació familiar, eixos centrals de
reivindicació de les cocalies de dones. L’any 1976 va col·laborar en les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona i, més tard, va impulsar el Casal de la Dona a Sants.
Anna Rubio Cillán. L’any 1976 va començar a militar a la Joventut Comunista de
Catalunya, poc després d’haver-se traslladat a Hostafrancs, i a partir d’aquell moment la
seva militància comunista i la seva vida personal van quedar lligades als barris de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta. Segueix vivint a Hostafrancs i treballant políticament al barri, ara
en l’entorn cooperatiu i de l’economia social i feminista.
Chari Ronda. Activista feminista, llicenciada en Antropologia (UB), postgraduada en Gènere
i Igualtat (UAB) i màster en Antropologia Social i Cultural (UAB), es va formar també en el
vessant artístic de la dansa (Institut del Teatre). En els darrers quinze anys la seva
trajectòria professional ha estat directament relacionada amb feminismes, temàtiques de
gènere i associacionisme, des de diferents àmbits (formació, participació, investigació,

atenció). Actualment treballa a la Xarxa Feminista, que combina amb l’activisme i la
consolidació com a emprenedora d’un projecte propi flamencofeminista.
Marta Selva Masoliver, llicenciada en Història Moderna i Contemporània per la UAB, ha
estat codirectora juntament amb Anna Solà de la Mostra Internacional de Films de Dones de
Barcelona del 1993 al 2003 i del 2011al 2015. És també membre de la cooperativa Drac
Màgic, col·laboradora en diversos mitjans de comunicació (TV3i Ràdio-4) com a analista
política i és responsable, conjuntament amb Anna Solà, de la secció "Pensar el cine" de la
revista Cuadernos de Pedagogía. Ha estat també professora de la UAB, de la UOC i de la
Universitat Pompeu Fabra i ha publicat diversos treballs sobre les relacions entre pedagogia
i cinema i sobre l’anàlisi del cinema i dels mitjans de comunicació, televisió i publicitat. Entre
el 2003 i el 2010 va ocupar el càrrec de presidenta de l’Institut Català de les Dones.
Anna Mestre Vergara, llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de
Barcelona. Especialització en tecnologies de la informació. Postgrau en direcció
d’informàtica. Institut de Directius d’Empresa (CESEM). Als anys setanta militava al PSUC i
participava en la Comissió de Dones del Comitè Central. Durant el període del 1978 al 1981
va ser membre del Comitè de Barcelona amb la responsabilitat del Moviment de Dones. Va
participar a les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, elaborant i presentant, juntament
amb la Mireia Bofill, la ponència sobre Dona i Treball. En aquest període va participar
activament en la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó.
Judith Astelarra, doctora en Sociologia per la Universitat de Cornell, EUA (1975). Va ser
professora titular de sociologia a la UAB des del 1976, jubilada des del 2015. Va ser
directora del Departament de Sociologia i degana de la Facultat de Polítiques i Sociologia.
Feminista des dels anys setanta, primer als EUA i després a Espanya. Va formar part del
Consell Rector de l’Institut de la Dona (1983-1990) i va ser membre del Fòrum d’Experts
d’EIGE, en representació d’Espanya (2008-2012). Consultora en plans d’igualtat i
professora de seminaris a Andalusia, País Basc, València, Galícia, Navarra i Castella - la
Manxa; a l'Amèrica Llatina, a Mèxic, Colòmbia, Bolívia, Xile, Argentina, Costa Rica, Cuba, i
als centres de Cooperació d’Espanya a l’Amèrica Llatina. Ha publicat llibres, articles i
informes d’investigació europeus, catalans i espanyols. Ha rebut la medalla President
Macià.
Anna Balletbò Puig, presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme. Llicenciada en
Història Moderna i Contemporània i en Ciències de la Informació i diplomada en Ciències de
l'Educació i en Periodisme. Professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
UAB. Feminista, nomenada impulsora de l’Any Internacional de la Dona (1975) per
l’Associació per a les Nacions Unides d’Espanya. Coorganitzadora de les Primeres
Jornades Catalanes de la Dona, 1976. Membre de la Coordinadora Feminista. Diputada al
Congrés del 1980 al 2000. Com a parlamentària, va impulsar nombroses proposicions de llei
en favor de la dona. Va participar en els debats sobre la llei del divorci, la llei d’interrupció
voluntària de l’embaràs, en temes d’ensenyament i en favor de la igualtat salarial entre
homes i dones. Ha presidit el grup Women Parliamentarians for Peace.
Amparo Moreno Sardà, periodista i doctora en Història per la UB. Va participar en
l’organització de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona i en el Moviment de Dones.
L’any 1974 es va incorporar com a professora a la Facultat de Ciències de la Comunicació

de la UAB on, a partir de la crítica al pensament androcèntric, ha explorat les possibilitats
d’internet per a l’elaboració d’explicacions no-androcèntriques, plurals i en xarxa, en les
quals continua treballant actualment.
Gràcia
Julia Ojuel Solsona, metgessa de família, ha format part del moviment feminista des de la
dècada dels noranta, en què va entrar a Dona i Salut - Comissió pel Dret a l'Avortament i al
Grup de Lesbianes Feministes. Forma part de la RedCaps, grup de dones professionals de
la salut, i cada dia prova de posar el gènere sobre la taula de la seva consulta de Badalona,
on també fa sexologia de guerrilla.
Raquel Osborne, doctora en Sociologia (UCM), beca Fulbright, màster en Sociologia per la
Universitat de Nova York i professora titular de sociologia a la UNED. Treballa en la
intersecció entre gènere i sexualitat a través de diferents temàtiques. Val la pena destacar el
seu llibre i exposició itinerant: Mujeres bajo sospecha: memoria y sexualidad (1930-1980).
Consuelo Catalá Pérez, màster oficial en Ciències de la Infermeria. Pertany al moviment
feminista des de la dècada dels anys setanta. Fundadora de l’Assemblea de Dones de
València i vinculada al Colectivo de Salud Acuario des dels seus inicis, també als anys
setanta. Forma part de la RedCaps des del seu inici. Va formar part del comitè de persones
expertes que van elaborar l’informe previ a l’aprovació de la llei del 2010 de salut sexual i
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs. Imparteix classes com a docent convidada
a l’Escola Andalusa de Salut Pública a l’àrea de salut sexual i reproductiva. Durant trenta
anys ha treballat en diversos àmbits institucionals, sempre a l’àrea de drets de les dones.
Actualment és responsable de l’Àrea d’Igualtat del Síndic de Greuges de la Comunitat
Valenciana.
Leonor Taboada, periodista especialitzada en salut de les dones, consultora de planificació
familiar, activista de diversos grups feministes: Colectivo Pelvis, Lobby de Dones de
Mallorca, Women in Black, Finrrage (xarxa de resistència feminista internacional sobre
tecnologies reproductives). Actualment és la directora de la revista Mujeres y Salud
(www.mys.matriz.net), que edita el CAPS a Barcelona. Forma part de l’Associació ADIBS
(Dones de les Illes Balears per la Salut), de Dones de Negre de Mallorca i del projecte
“Ecoaldea, ciutat d'elles” per a dones grans.
Teresa Torns, doctora en Sociologia per la Universitat de Deusto, membre del Centre
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i del Seminari d’Estudis de
la Dona (SED) del Departament de Sociologia de la UAB. És sòcia de l’Associació de Dones
Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) i la seva activitat investigadora se centra en les
desigualtats de gènere en relació amb el treball i la vida quotidiana: el mercat del treball, el
treball domèstic i de cura i la vida quotidiana, el temps i el benestar quotidià, les polítiques
de temps i la conciliació.
Neus Moreno i Saenz, dona feminista i d’esquerres. Activista contra les desigualtats i les
injustícies i per la defensa de la vida digna i la llibertat en països lliures i sense fronteres.
Participa en el moviment feminista a Ca la Dona i la Xarxa Feminista de Catalunya, i en el
moviment sindical a Comissions Obreres.

Eulàlia Vintró Castells, catedràtica de Filologia Grega de la UB (1967-77), secretària
general de la UB (1978-79), diputada al Parlament espanyol (1979-82) i al Parlament de
Catalunya, (1984-87). Regidora i tinenta d’alcaldia responsable de Benestar Social i
Educació de l’Ajuntament de Barcelona (1983-1999).
Horta-Guinardó
Noelia Igareda González, doctora en Dret i màster en Polítiques d’Igualtat de Gènere:
Agents d’Igualtat per la UAB. Actualment és professora associada de filosofia del dret a la
UAB i investigadora del grup Antígona (dret i societat amb perspectiva de gènere). Les
seves línies de recerca principals són gènere i dret, violència sexual, bioètica i feminisme,
matrimonis forçats i jurisprudència feminista. Ha coordinat i participat com a investigadora
en projectes d’àmbit europeu, nacional i local.
Alba Garcia Sànchez, llicenciada en Geografia i Història i en Història de l’Art, i màster
d’Estudis sobre les Dones per la UB, màster en Polítiques d’Igualtat de Gènere: Agents
d’Igualtat, estudis de postgrau sobre gènere i igualtat d’oportunitats a la UAB i màster en
Polítiques Públiques de Seguretat per la UOC. Secretària de la Dona i Cohesió Social de
CCOO Catalunya. La seva activitat sindical ha tingut lloc dins del sector de l’administració
local de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya.
Sara Berbel Sánchez, doctora en Psicologia Social i postgraduada en Anàlisi i Conducció
de Grups per la UB. Actualment és directora general de Barcelona Activa i gerent de Política
Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona. La seva recerca es
concreta en investigacions i treballs sobre el desenvolupament de moviments socials i
estratègies per al canvi social, especialment dels grups de dones com a agents actius.
Clara Parramon, antropòloga, activista veïnal a l’Hospitalet de Llobregat i feminista des dels
inicis, durant els anys setanta. Dins de la pràctica i la recerca feministes ha contribuït a fer
valer el protagonisme femení i feminista en els moviments veïnals de la dècada de les
Primeres Jornades Catalanes de la Dona.
Custodia Moreno, infermera i activista veïnal i feminista. L’any 1968 (tot i que no es va
legalitzar fins al 1972) va ser fundadora de l’AV del Carmel i va participar en totes les
mobilitzacions per millorar el barri i per l’erradicació del barraquisme. Membre destacada de
la Vocalia de Dones del seu barri i militant feminista.
Trinidad Cuesta, treballadora en la sanitat pública des del 1977, membre del Grup de
Dones de Nou Barris (del 1986-90) i participant activa del Grup de Solidaritat amb
Nicaragua i l’Amèrica Llatina del 1984 al 2004. Actualment és vocal de Salut de l'AV
Guineueta i membre de la Coordinadora d'Entitats SAP Muntanya.
Ciutat Vella
Leonor M. Cantera Espinosa. Doctora en Filosofia per la Universitat de Puerto Rico.
Doctora en Psicologia Social amb premi extraordinari per la UAB. Professora titular de
psicologia social de la UAB i directora actual del Departament de Psicologia Social.

Coordinadora del grup d’investigació de la violència en la parella i el treball VIPAT. Les
seves àrees d’interès són violència, gènere, treball i comunitat. Autora i coautora de
diverses publicacions sobre aquestes temàtiques.
Mercè Claramunt Bielsa, advocada especialista en violència contra les dones. Ha estat
presidenta de l’Associació Dones amb Iniciativa, l’Associació de Dones Juristes i membre de
la junta d’aquesta darrera associació durant molts anys. És coredactora de les bases de la
Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. També és sòcia de Ca la
Dona, on fa assessorament jurídic per a les dones que ho sol·liciten. Actualment és diputada
de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i coordinadora de
violència contra les dones.
Beatriu Masià forma part de la Coordinadora Feminista de Barcelona des dels anys
setanta. Durant els anys vuitanta va treballar a la Secretaria de la Dona de CCOO i, el 1992,
juntament amb Caridad Villar, Núria Escudé i Lluïsa Carmona, va fundar TAMAIA amb el
suport de la Comissió contra les Agressions i Ca la Dona. Des de TAMAIA, ha observat la
violència contra les dones des de la mirada feminista i ha donat autoritat i centralitat a les
dones que han passat per processos de victimització.
Maria Rodó, llicenciada en Ciències Polítiques (UAB), màster en Estudis de Dones, Gènere
i Ciutadania (UB) i doctora en Geografia per la UB. Activista feminista, participa en diversos
col·lectius i plataformes feministes de la ciutat i actualment és investigadora a la UOC, on
estudia els temes següents: les geografies feministes, la sexualitat i la joventut.
Laura Tremosa Bonavía, enginyera industrial per la UPC i feminista. Activista del PSUC i
membre destacada de l’organització de professionals d’aquest partit durant el franquisme.
Professionalment ha treballat en empreses molt diverses, ha estat responsable de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Badalona i d’una empresa de construcció, i directora de la
revista Automática e Instrumentación.
Maria Morón Martin, enginyera tècnica electrònica i llicenciada en Antropologia Cultural,
mare i àvia. Des del 1985 analitza la situació de les dones en els sectors productius i
reproductius, tant en l’àmbit polític com laboral i social, així com les seves condicions de
vida. Coordinadora de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona (1999-2003), assessora de
l’ICD (2004-2009) en projectes d’àmbit local en polítiques públiques amb perspectiva de
gènere i creadora de la consultora Caials, SL (2009-2014). Activista feminista des del 1979 i
sòcia activa de Ca la Dona des del 1988.
Nou Barris
Carolina Recio Cáceres, sociòloga, professora de la UAB i d’innovació i consultoria en el
grau de Polítiques Públiques. Activista veïnal i feminista per consell matern, fa anys que
treballa en el moviment associatiu de Nou Barris i és membre de l’AV. Ha participat
activament en la plataforma “Nou Barris cabrejada, diu prou!” per denunciar la situació
d’injustícia social en què viu el districte.
Lourdes Ponce Noria, sindicalista i treballadora de Telefónica del 1970 al 2001. Delegada
del Comitè d’Empresa per CCOO del 1978 al 1998. El 1977, amb quatre veïnes més, van
fundar la Vocalia de la Dona de l’Associació de Veïns de Prosperitat (Nou Barris). Membre

de la Coordinadora Feminista de Barcelona. Entre els anys 1991 i 1994, va ser responsable
de la Secretaria de la Dona de la USCOB. El 2001, un any abans de jubilar-se, va
col·laborar en la creació de la Xarxa 9 Barris Acull i des d’aleshores forma part de l’equip de
coordinació de la xarxa, en el qual participa com a voluntària en les tasques del dia a dia.
Conxa Garcia Segarra, activista feminista i veïnal des del 1975. Cofundadora de la Vocalia
de la Dona de l’AV de la Vila de Gràcia. Membre del moviment veïnal al barri del Coll i
comunicadora des del grup de Comunicadores amb Gràcia i Comunicadores del Coll,
coordinadora durant 13 anys del programa Ones de dones a Ràdio Gràcia (tasca per la qual
va rebre el premi Benestar Social del 2007). Coordinadora durant sis anys del Canal Dones
de graciamon.cat. i membre del Consell de Dones del Districte de Gràcia des del 2003.
Amparo Iturriaga, activista veïnal de Roquetes, una de les zones més afectades per la
pobresa al districte de Nou Barris. Vinculada a l’AV, presideix la Plataforma d’Entitats de
Roquetes, on s’ha apostat per la força del treball col·lectiu per ajudar les persones que
estan en una situació pitjor. Membre de la Comissió de Seguiment i de la “Nou Barris
cabrejada, diu prou!” .
Montserrat Benito Soriano, llicenciada en Antropologia per la UB, activista de la Xarxa
Feminista i Ca la Dona. Des dels anys setanta ha participat en moviments veïnals i
feministes de Nou Barris: Vocalia de Dones de l'AV Prosperitat, Grup de Dones 9 Barris i
Coordinadora de Vocalies de Dones de Barcelona. Des dels anys vuitanta ha participat en
diverses campanyes, com ara pel dret al propi cos i a l’avortament lliure. Actualment està
vinculada al Consell de Feminismes del Districte de Nou Barris i és activista del moviment
de cooperació i solidaritat feminista internacional des d’Entrepobles.
Marcel·la Güell Cid, participa en el moviment feminista des del 1975 i molt activament fins
al 1984 en el grup DAIA (informació sobre anticonceptius, sexualitat i avortament). També
ha lluitat per defensar el sistema sanitari públic i, el 1999, es va integrar en la Marxa Mundial
de Dones (fins al 2003) i en els moviments antiglobalització, amb participació en els fòrums
socials europeus i mundials. Des del 1996 és a la Comissió en Defensa de la Sanitat
Pública de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).
Maria Rosa Almirall Oliver, doctora en Obstetrícia i Ginecologia i màster en Sexualitat
Humana per la UB. Activista feminista que, del 1975 al 1985, va cofundar i treballar al grup
DAIA, Dones per l’Autoconeixement i l’Anticoncepció. El 1979, va ser una de les participants
en la comissió negociadora amb l’Ajuntament de Barcelona per obrir el primer centre de
planificació familiar de la ciutat. Directora dels Serveis d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva de l’Institut Català de la Salut (ICS) des de l’any 1996. Fundadora del servei
Trànsit, promoció de la salut de les persones trans de l’ICS, l’any 2012.
Sant Andreu
Eva Fernández Lamelas, infermera especialitzada en salut mental i doctora en
Antropologia. Activista del moviment feminista i el moviment veïnal. Presidenta de la FAVB
entre el 2004 i el 2010. La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en l'àmbit de la
salut mental i actualment en la docència.

Maria Lluïsa Serralta, activista veïnal. El 1976 va participar en la Vocalia de la Dona del
Verdum, per a la qual va fer xerrades pels barris i va col·laborar en la creació dels
dispensaris de planificació familiar. Lluitadora veterana per les millores a Nou Barris, ha
hagut de reivindicar-ho tot: la urbanització dels espais, semàfors, col·legis, instituts, sanitat...
També va contribuir a fer possible la primera escola d’adults, la Freire i l’Arxiu Històric.
Actualment és la presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes.
Maruja Ruiz, activista veïnal i membre de l’AV de Nou Barris des de la seva creació el 1970.
Va participar en el tancament de dones de treballadors de l’empresa Motor Ibérica contra el
seu acomiadament a l’església de Sant Andreu l’any 1976. Presidenta de l’AV de la
Prosperitat durant molt temps, ara és presidenta del Casal de Gent Gran pel qual va lluitar
durant 17 anys.
Teresa Alfaro, Membre de la Vocalia de Dones i de la Vocalia de Cultura de l’Associació de
Veïns i Veïnes de Prosperitat (1978-1984). Membre del Grup de Dones 9 Barris de
Prosperitat (1984-2000). Membre de la Gestora del Casal de Barri de Prosperitat des de la
seva creació en 1988 fins al 1995.
Cristina Carrasco, economista feminista i professora titular de la UB. Els seus temes
d’estudi són el treball de les dones (mercantil, domèstic i d'atenció), les desigualtats en l’ús
dels temps i l’economia feminista, qüestions sobre les qualsha escrit diverses publicacions.
Participa activament en el consell de redacció de la revista Economia Crítica, el Seminari
d’Economia Feminista i el moviment feminista.
Àngels Rabadà, mestra i activista, educadora d’escoles bressol, consultora de programes
d’atenció i suport a les famílies durant la criança en els primers anys de vida. Va participar
activament en la lluita per la democràcia al nostre país des dels fronts sindical, veïnal i
polític. Mai no ha deixat de participar en l’entramat social de Nou Barris i als llocs on s’ha
implicat també professionalment. Des del 15-M ha intensificat la seva participació i activitat,
ara dins de Barcelona en Comú.
Núria Casals, activista feminista. Va començar a militar el 1971 en el moviment comunista i
va participar a les Primeres Jornades Catalanes de la Dona. Es va involucrar en la lluita
sindical des dels orígens de CCOO i, com que el feminisme va més enllà de l’àmbit laboral,
destaca per exemple en la reivindicació del dret a l’avortament. Va ser la primera directora
de la Secretaria de la Dona de les CONC i ha col·laborat activament a les jornades "20 anys
de feminisme a Catalunya", a Ca la Dona, el Grup de Lesbianes Feministes, Les Grans,
Dones i Treballs, Xarxa Feminista, Entredones i a la coral Les Veus de Venus.
Sant Martí
Encarna Boledón González, professora de filosofia del dret a la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona, especialitzada en temes de drets de les dones. Professora de
criminologia de la UAB, especialitzada en criminologia feminista i violència contra les dones.
Doctora en Dret per la UAB. Postgraus en criminologia i en estudis de gènere.
Aurora Álvarez Yoyi, activista veïnal, una de les fundadores del Centre Social Roquetes
durant els anys en què va funcionar als baixos de la parròquia i va ser escola de molts

activistes de Nou Barris. L'any 1977, en què es va ocupar la planta asfàltica i es va obrir
l’Ateneu Popular 9 Barris, es va unir a aquest projecte col·lectiu i comunitari on encara
treballa.
Marta Mas, tècnica d’igualtat, impulsora de la creació de moviments i plataformes de dones.
Va ser presidenta de la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat durant sis anys i
més tard, presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales Agentes de
Igualdad de Oportunidades (FEPAIO). Consellera del Districte de Sant Martí (1991-1995) i
(1995-1999), des d’on el 1993 va contribuir a fundar el primer Consell de Dones de la ciutat
de Barcelona.
Alícia Gutiérrez va néixer l’any 1947 a Madrid. Amb vuit anys arriba a Barcelona i des del
1973 fins al 1998 viu al Barri del Poblenou, on forma part de la junta de l'AV del Poblenou.
En col·laboració amb Josep Maria Huertas-Clavería inicia, entre altres projectes, la
reivindicació de la Cooperativa Flor de Maig com a espai d'ús. És fundadora del Grup de
Dones del Poblenou, que neix amb el suport de la Flor de Maig. En el capítol personal, entra
a la universitat com a "major de 25 anys" i cursa estudis de dret. També desenvolupa la
seva activitat professional com a docent per alumnes desegon grau de formació
professional.
Sara Cuentas Ramírez, periodista i comunicadora social especialista en gènere i
interseccionalitat. És autora de la recerca La veritat està en els nostres cossos. Seqüeles
d’una opressió reproductiva, que evidencia l'impacte de l'esterilització forçada en la vida de
les dones indígenes al Perú. És activista feminista descolonial. Fa onze anys que treballa en
el sector de la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament promovent
programes i projectes d’apoderament de col·lectius en situació de vulnerabilitat i
discriminació, sobretot dones i nenes. És col·laboradora del diari El País, redactora a La
Independent Agència de Notícies amb Visió de Gènere i bloguera a La Mula.net.
Cristina Garaizabal, psicòloga, activista feminista i participant a les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona. Membre de la Coordinadora Feminista, organisme unitari del
moviment feminista, i cofundadora de la Comissió pel Dret a l'Avortament. També va formar
part de la Comissió Antiagressions de Barcelona. A Madrid es va integrar en el Colectivo de
Feministas Lesbianas, i el 1995 va contribuir a crear el Colectivo Hetaira en defensa dels
drets de les prostitutes. Des de la seva perspectiva professional com a psicòloga ha
col·laborat també amb Transexualia i s’ha especialitzat en qüestions de gènere i sexualitat,
especialment en l’acompanyament a persones trans des de principis dels anys noranta.
Vicen Laguna, activista feminista i sindical. El 1976 va participar a les Primeres Jornades
Catalanes de la Dona mentre era estudiant a la UB. Membre de la Comissió pel Dret a
l’Avortament i, més tard, el 1993, de Dona i Salut i de la secció sindical de la Indústria
Química de CCOO. Vinculada a Ca la Dona des dels seus inicis i a la Xarxa Feminista i a la
Xarxa de Dones per la Salut.

