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vnlonncró DE L'rMPAcre or cEruenr

L'ovoluació de l'impocte de gènere del Projecte Normatiu de "modificació o I'Ordènonça

Municipat de les activitots i dets establiments de público concurrèncio (BOPB 169, de

76.07.2003), versió 77.07.2079" és transformador de desigualtats, lleugerament positiu.

INTRODUCCIó

El present document és un lnforme d'lmpacte de Gènere (llG d'ara endavant) del Projecte

Normatiu de "modificoció a I'Ordenonço Municipol de les octivitats i dels estobliments de

público concurrència (BOPB 769, de 76.07.2003), versió 77.07.2079".

Els llG analitzen les necessitats pràctiques de les persones contemplant la desigualtat de

gènere, les obligacions relacionades amb la vida quotidiana, les diferents situacions de partida

i els potencials efectes diferencials que es poden derivar de l'aplicació de les propostes

polítiques. Així, és un document que acompanya els projectes normatius i de polítiques

públiques, i en el qual es fa una avaluació prospectiva (és a dir, prèvia i estimada) del seu

impacte en funció del gènere, amb objecte d'identificar i prevenir la producció, manteniment o

increment de les desigualtats de gènere, tot realitzant propostes de modificació del projecte.

En l'àmbit català, la Llei 17/2OLS d'igualtat efectiva.de dones i homes, estableix que la

transversalitat de la perspectiva de gènere ha de ser un dels principis de funcionament dels

poders públics: "els poders públics han d'aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les

dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes" (article 3).

El seguiment d'aquest mandat queda recollit en l'àmbit local per mitjà de les Directrius per a

I'elaboroció de les normes municipals adoptades per acord de Comissió de Govern de

' l'Ajuntament de Barcelona el 15 d'abril de 2014. En concret l'article 140 estableix ,que, tot
projecte normatiu s'ha d'acompanyar amb una. memòria d'avaluació de l'impacte normatiu, o

d'antecedents. Aquest impacte ha d'integrar una anàlisi d'impacte de gènere, en la qual

s'avaluen els resultats que es puguin derivar de I'aprovocio del projecte des de lo perspectiva de

l'eliminació de desigualtats i de la seva contrib|tcio a lo consecució dels objectius d'igualtot

d'oportunitots i de trocte entre dones i homes (dl.

Més específicament, el Reglament per a l'Equitat de Gènere a l'Ajuntament de Barcelona

estableix el caràcter obligatori dels lnformes d'lmpacte de Gènere de les propostes

normatives (article 9).

El Departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona ha elaborat una

metodologia pròpia que permet realitzar una anàlisi sistemàtica de la normativa municipal des

del punt de vista de l'impacte de gènere. Aquesta metodologia segueix les directrius .de la

Generalitat de Catalunya (lnstitut Català de les Dones), així com d'organismes internacionals

(Comissió Europea) ies basa en l'anàlisi de:

r El resultat o efecte que té la normativa sobre dones i homes;
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Les possibilitats que la normativa ofereix com a eina per a acabar amb les desigualtats de

gènere, o bé el risc que contribueixi a perpetuar-les i/o a aprofundir-les.

Les categories que s'han establert a la metodologia són les següents:

- Normes reproductores o transformadores de desigualtats de gènere. I en aquest

sentit, en el primer àmbit l'impacte de gènere pot ser Lleugerament negatiu o Molt
negatiu; ien el segon cas molt poiitiu o lleugerament positiu.

I.IDENTIFiCAqó iDESCRIPCIó DE LA NORMA

Nom: Projecte Normatiu de "modificació a l'Ordenança Municipal de les activitats i dels

establiments de pública concurrència (BOPB 159, de 16.07.2003), versió L7.O1,.2OI9".

Categoria: Ordenança Municipa I

òrgan responsable: lnstitut de Cultura de Barcelona.

Finalitat: Aquesta ordenança municipal regula l'ordenació i la intervenció municipal de les

activitats i els establiments subjectes a la legislació en matèria de política de l'espectacle, les

activitats recreatives i els establiments públics, així com les altres activitats i establiments de

pública conóurrència que s'hi inclouen. Aquesta ordenança també contempla, amb caràcter

general, el contingut dels Plans especials d'usos que comportin l'exercici d'activitats en

establiments de concurrència pública.

Població destinatària: Aquesta ordenança s'aplica a totes les persones, empreses i entitats
que organitzin espectables, activitats recreatives i regentin establiments de pública

concurrència a la ciutat de Barcelona.

2. VINCULACIó AMB OBJECTIUS PROGRAMATICS I DISPOSICIONS NORMATIVES EN MATèRIA

D,IGUALTAT DE GèNERE

2.1. Vincufació amb objectius del Pla per la Justícia de gènere 2OL6-2O2O

El contingut de la present Ordenanço Municipal de les octivitots i dels establiments de público

concurrèncio està vinculada, principalment, amb dos eixos estratègics del Pla per la Justícia de

gènere (2OL6-2O2O\.

En primer lloc, dins l'eix de Ciutat de Drets del Pla trobem, com a àmbit d'actuació específic, la

"Cultura i memòria col.lectiva (C4)".

En aquest, s'entén la cultura com el mecanisme a través del qual la societat plasma visions de

la realitat de diverses formes, i ajuda d'aquesta manera a transformar, o per contra a reforçar,

els imaginaris col'lectius. De la diagnosi se n'extreu que, en moltes ocasions, la cultura ha

respost a paràmetres androcèntrics. En aquest sentit, els imaginaris que s'han desprès

d'aquest model cultural han tendit més a reforçar els estereotips de gènere que no pas a

qüestionar-los.
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Per tal de revertir això, el Pla per la Justícia de Gènere estableix com un dels objectius en

f'àmbit de la Cultura: "Potenciar Ia creació de les dones i amb una perspectiva de gènere",

incrementant la presència de les dones i les seves creacions en la programació cultural de la

ciutat.

Els ajuntaments són competents per promoure la cultura i gestionar els equipaments culturals

públics que existeixin a la ciutat. Gran part de l'activitat cultural que es realitza en els municipis

no depèn directament de l'Administració local, sinó que són les entitats i associacions de la

ciutat aquelles que la porten a terme. Per aquest motiu els projectes normatius com la present

Ordenança són una oportunitat per incidir en la incorporació de la perspectiva de gènere en

l'àmbit cultural.

En segon lloc, l'Ordenanço Municipol de les octivitots i dels establiments de pública

concurrèncio, a banda d'estar vinculada a l'àmbit cultural, també, i especialment, regula el

funcionament de l'espai públic o els espais de concurrència pública. En concret, la norma

estableix on es poden dur a terme aquestes activitats recreatives i culturals. i, en aquest sentit,

el projecte normatiu té vinculació amb l'eix estratègic "Barris i Habitabtes i Inclusius" que

també integra el Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020\. Aquest àmbit s'orientd á revertir les

desigualtats de gènere en els espais públics de Barcelona. Tradicionalment, la ciutadania

percep la seguretat com un bé objectiu de forma homogènia. Aquesta objectivitat, però, s'ha

fixat segons paràmetres androcèntrics i etnocèntrics i, per tant, ens trobem davant d'un

escenari en què la construcció del concepte de seguretat no és neutral des de la perspectiva de

gènere i la diversitat cultural,

Davant d'això, és imprescindible entendre que homes i dones segueixen processos de

socialització diferenciats, i que la neutralitat invisibilitza les necessitats de seguretat

específiques de les dones. En aquest sentit, un dels objectius .específics del Plo, dins l'àmbit

d'octuació Prevenció i Seguretat (D3) rau en "Millerar la percepció de la seguretat i
I'empoderament de les dones a I'espai públic".

2.2. Disposicions normatives en matèria d'igualtat de gènere i cultura

En l'àmbit de l'Estat espanyol, pel que fa a la matèria que ocupa al Projecte Normatiu de

"modificació o l'Ordenonço Municipot de les octivitats idels establiments de púbtica

concurrèncio (BOPB 769, de 76.07.2003), versió 77.07.2079" |a Llei orgànica 9/2007, de 22 de

març, pe.r a la iguottat efectiva de dones i homes, en el seu article 26 regula sobre la igualtat

en l'àmbit de la creació i producció artística i intel.lectual. l.en concret, estableix que:

"1. Les autoritats públiques, en l'àmbit de les seves competències, han de vetllar per fer

efectiu el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en tot el que

estigui relacionat amb la creació i la producció artística i intel'lectual i amb la difusió

d'aquesta.
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2. Els diferents organismes, agències, ens i altres estructures de les administracions públiques

que de manera directa o indirecta configurin el sistema de gestió cultural han de dur a terme
les actuacions següents:

a) Adoptar iniciatives destinades a afavorir la promoció'específica de les dones en la cultura
i a combatre la seva discriminació estructural i/o difusa.

b) Polítiques actives d'ajuda a la creació i producció artística i intel.lectual d'autoria
femenina, es en incentius de naturalesa econòmica, per crear les condicions perquè es

produeixi una igualtat efectiva d'oportunitats.

c) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en l'oferta artística i cultural pública.

t...1

e) Adoptar mesures d'acció positiva a la creació i producció artística i intel.lectual de les

dones, propiciant l'intercanvi cultural, intel.lectual i artístic, tant nacional com internacional, i

la subscripció de convenis amb els organismes competents.

f) En general i a l'empara de l'article 11 d'aquesta [lei, totes les accions positives necessàries

per corregir les situacions de desigualtat en la producció i creació intel.lectual artística i

cultural de les dones."

En l'àmbit cataLà, la Llei L7/2OI5, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes,

estableix com a finalitat garantir que les polítiques públiques "Permetin que dones i homes, des

de la diversitat, participin en condicions d'igualtat efectiva en la vida familiar, política, social,

comunitària, econòmica i cultural" (Article t.2.4rt)-

L'article 24 d'aquesta mateixa llei, relatiu a les manifestacions culturals, estableix que

correspon a les administracions públiques de Catalunya dur a terme les actuacions següents:

"a) Adoptar les mesures necessàries per a garantir el dret de les dones a la cultura i a ésser

considerades agents culturals i per a visibilitzar la cultura que els és propia.

b) Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot tipus de discriminació per raó de sexe i

promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i la participació de les dones en

les activitats culturals, tenint en compte llurs realitats i aspiracions.

t...1

d) Fomentar que en les manifestacions culturals de qualsevol mena no es reprodueixin

estereotips ni prejudicis sexistes, i promoure la creació i la divulgació d'obres que presentin

innovacions formals favorables a la superació de l'androcentrisme i del sexisme, al coneixement

de la diversitat ètnica, cultural i funcional dels diferents col.lectius de dones; i a la visualització

de les diferents orientacions sexuals o identitàries de les dones.

e) Facilitar la promoció de manifestacions culturals de diferents procedències en què les dones

siguin reconegudes i no menystingudes.

f) Garantir que les produccions culturals públiques incorporin una visió no sexista i no

androcèntrica, i potenciar que els centres de creació cultural afavoreixin la creació i la difusió

de les obres culturals d'autoria femenina mitjançant les mesures de sensibilització, promoció i

foment adequades.

t...1

)
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h) Promoure i vetllar per la presència de creadores catalanes en la programació cultural pública

a les exhibicions loCals, nacionals, estatals i internacionals, i també la representació paritària de

dones i homes en les candidatures dels honors i distincions que convoquin.

i) Prohibir I'organització i la realització d'activitats culturals en espais públics on no es permeti la

participació de les dones o se n'obstaculitzi la participació en igualtat de condicions amb els

homes."

3. ANALISI D'ASPECTES FORMALS I METODOLòEICS

3.1. Uenguatge no sexista:

En relació a la formulació d'aquest projecte de modificació normativa, es constata l'aplicació

d'un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere, percebent la voluntat de redactar en

clau de persona i abandonar el masculí genèric. Cal remarcar que ens referim al projecte

normatiu de modificació de l'Ordenança, ja que la versió d'aquesta Ordenança publicada al

BOPB 169 de 16.07.2003 està redactada de manera íntegra amb llenguatge sexista.

3.2. Participació de grups de dones i feministes en l'elaboració del projecte:

Les Directrius per o l'elaboroció de les normes municipals, -que comprenen les directrius de

tècnica normativa i sobre la tramitació de I'expedient per a I'aprovació de les ordenances, els

reglaments i els decrets (2015)-, al seu article 141 ienen en compte la importància de la
participació ciutadana en l'elaboració de normativa municipal. I en aquesta línia, el que

interessa avaluar des del punt de vista de l'impacte de gènere és la participació de les dones i

feministes; és,a dir, si s'ha tingut en compte la seva veu en el disseny de la norma

En aquest sentit, no ens consta que hagi existit cap espai per la participació en la formulació

del Projecte Normatiu.

4. ANALISI D'IMPACTE DE GèNERE

4.1. Diagnòstic sobre l'àmbit d'actuació.

La cultura és producte de relacions i posicions que transmuten, però també és un dels

principals artefactes de domini i subordinació, erigint-se com a transmissora i perpetuadora de

les desigualtats socials. Des d'aquest punt de vista, l'epistemologia feminista posa l'èmfasi en

que la cultura és també el marc idoni per desmuntar les diferents dominacions; la cultura

també és mitjà i espai per reinventar la vida i deslegitimar relacions de poder desiguals.l

La cultura està intrínsecament relacionada amb el gènere i, per tant, a la cultura no hi ha

neutralitat de gènere.2

t 
Jrlirno, Dolores. Los que sdben. Subculturas de mujeres. Madrid: Horas y Horas, 1998.

2 
lnforme sobre la programació culturct 2076-2077 de I'Ajuntament de Borcelono des d'una perspectiva de gènere, desembre

2017. [Estudi elaborat per Anna Cabó (LaGroc) i Joan Manel Sánchez (lLabso)]
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Per poder transformar les polítiques culturals i aplicar la perspectiva de gènere, segons ElGE3,

calen eines adients a cada fase de la implementació de les polítiques. Això ha d'incloure dades

segregades per sexes, pressupostos amb perspectiva de gènere, avaluació i formació amb

perspectiva de gènere. L'Ajuntament de Barcelona ja ha fet el primer pas: analitzar i disposar

de dades sobre algunes activitats culturals que tenen lloc a la ciutat amb perspectiva de

gènere. Tanmateix, tal com revela l'lnforme sobre la programació culturol 2076-2077 de

I'Ajuntoment de Borcelon4 elaborat per Anna Cabó (LaGroc) i Joan Manèl Sánchez (lLabso), en

aquests moments es disposa de gran part de les dades desagradades per sexe de les persones

usuàries de les activitats, però no es porta registre sistemàtic del rol de les dones en la
programació cultural (autoria, creació, etc...). Per tant, actualment s'invisibilitza el paper que

tenen les dones a la cultura programada.a

Tenint en compte les dades de les quals es disposa, hi ha una manca de paritat de gènere en

la programació cultural de la ciutat. L'iniorme esmentat detecta que el rol on hi ha menor
participació de dones, [...] l'autoria suposa entre un 24%i un32%. Això significa que les obres

escrites per dones o la música composada per dones no s'interpreten, o la poesia escrita per

dones no es recita, ...i un llarg etcètera.

En aquest sentit, cal definir eines, planificar, comprpvar, avaluar i actuar. Les ordenances

municipals, com la que aquí ens ocupa, són instruments normatius que ens permeten incidir
i revertir aquesta tendència androcèntrica en la programació cultural.

D'altra banda, segons les dades de l'última enquesta de Violència Masclista a Catalunya (2016)

els assetjaments o agressions més greus per les dones barcelonines l'any 2015 van tenir lloc

sobretot a l'esfera pública: al transport públic (un2t,6%o), a un lloc d'oci (un tg,5%l o a un

espai públic 117,5%1. Segons aquesta enquesta, les agressions o assetjaments sexuals tenen

lloc en una multiplicitat de llocS, tot i que predomina l'espai públic. Així, un 24,7% de les

agressions van tenir lloc a un espai públic (carrer, parc, plaça.. .1, un 2O,!%o al transport públic,

un 9,2%o de.les dones ho va patir en un local d'oci (bar, discoteca, pub...), un 2Yo a un espai

públic tancat i un'J,,8%o a un lloc aïllat (urbanitzacions...).

4.2. Anàliside la incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte

Es considera que la versió del Projecte Normatiu de modificació a l'Ordenança Municipal de les

activitats i dels establiments de pública concurrència (BOPB 169, de 16.07.2003) incorpora la

perspectiva de gènere en alguns aspectes.

Pel que fa al contingut del projecte normatiu, per una banda, en la definició dels "espais de

cultura viva", que crea el present projecte normatiu, s'introdueix la capacitat d'aquests espais

t 
EIGE, Europ"rn lnstitute for Gender Equality . Gender in Culture. Vilnius European lnstitute for Gender Equality Gedimino, 2017.

lhttp://eiee.europa.eu/rdcleise-pu blications/gender-culturel.

a 
lnforme sobre Io progromació cutturot 2016-2017 de !'Ajuntament de Barcelono,elaborat per Anna Cabó (LaGroc) i

Joan Manel Sánchez (lLabso), pàg. 38.
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de desenvolupar un paper d'articulació social al territori. "Entenent la diversitot (de gènere,

d'origen, generacionol, etè.) com un element fonamentol".

En aquept sentit, es defineix a la present proposta normativa el paper d'articulació social

incorporant la perspectiva de gènere:

"L'articuloció social és la copacitat de generar un context adient per a la cohesió sociot i ta
: participació ciutadono impulsodo des de l'àmbit culturol, tenint en compte Ia diversitot i la

pe rspectivo d e gè ne re."

Per altra banda, el projecte normatiu no incorpora mesures per revertir o transformar les

desigualtats de gènere, com per exemple, accions positives per assegurar una programació

cultural paritària, mecanismes per bloquejar activitats recreatives o culturals que reprodueixin

els rols i estereotips de gènere, o per bloquejar entitats i empreses perpetuadores d'aquestes

desigualtats, etc.

El text normatiu analitzat tampoc preveu mecanismes per facilitar la participació de les dones

en les mateixes condicions que els homes en les activitats recreatives i culturals. Aquesta

qüestió és primordial per començar a transformár el model de societat estructurada al voltant

del mercat laboral, i que subordina i menysprea els temps necessaris per les cures i el

sosteniment de la vida. Per tal de garantir una participació equitativa de dones i homes s'han

de reorganitzar els treballs de cures, socialment, però també des dels poders públics

(corresponsa bi litat).

Una altra mancança important des de la perspectiva de gènere és la no incorporació

d'instruments de sensibilització i/o prevenció de les violències masclistes. Tal i com s'ha

mostrat abans els assetjaments o agressions més greus que han viscut les dones barcelonines

tenen lloc sobretot a l'espai públic i també als llocs d'oci.

4.3. Previsió de resultats

Al Projecte Normatiu de modificació de l'Ordenança Municipal de les activitats i dels

establiments de pública concurrència s'aprecia la voluntat d'integrar la perspectiva de gènere

en els elements formals, fent ús d'un llenguatge no sexista. I es considera que el paper

d'articulació social que es preveu que tinguin aquests espais de cultura viva poden produir un

impacte de gènere lleugerament positiu.

Tanmateix, no es preveu la incorporació de la perspectiva de gènere en molts dels aspectes

comentats en l'anàlisi del projecte, i es per aixo que es considera que el projecte normatiu

perd l'oportunitat d'esdevenir un instrument efectivament transformador de les desigualtats

de gènere que existeixen en l'àmbit de la cultura.

5. VALORACIó GtOBAt DE L'IMPACTE DE GENERE

A partir de l'anàlisi de la incidència de la norma en el desenvolupament de la igualtat de

gènere en el seu àmbit d'aplicació, així com de la seva contribució als objectius de les

8
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polítiques d'igualtat, es determina que l'impacte de gènere de Iaplicació del Projecte

Normatiu de "modificació a I'Ordenanço Municipot de les octivitots idels estobliments de

público concurrèncio (BOPB 769, de 16.07.2003) veriió 77.07.2079" és transformador de

desigualtats de gènere. El seu impacte de gènere és lleugerament positiu.

6. PROPOSTES DE MODIFICACIó I RECOMANACIONS

Vista la formulació del projecte normatiu així com els seus continguts, es considera necessari

plantejar les següents propostes d'elements a introduir per a millorar l'aplicació o el

desenvolupament de la norma des d'una perspectiva de gènere:

a BTOQUEJAR tES ENTITATS PERPETUADORAS DE tA DESIGUATTAT DE GENERE:

Es proposa especificar en els requisits (punt 3 de l'Annex V) i/o en el contingut del

projecte (Punt 5 de l'Annex V) que no es poden programar activitats culturals que

puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals de la secció primera del

capítol ll del títol I de la Constitució i els tlrets i deures dels capítols l, ll i lll del títol I de

l'Estatut. En aquest sentit l'oferta cultural de la ciutat es blindaria a propostes/entitats

perpetuadores de la desigualtat de gènere i rebutjaria de manera automàtica les

propostes culturals que contravinguin o vulnerin el principi d'igualtat i contribueixin a

la perpetuació de rols o estereotips de gènere

L',article 24 de la Llei L7/20L5, del2L de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

estableix l'obligatorietat de:

"i) Prohibir I'organització ila realització d'activitats culturals en espais públics on no es permeti

la participació de les dones o se n'obstaculitzi la participació en igualtat de condicions amb els

homes."

Es proposa seguir els exemples de preceptes introduits en altres textos normatius com

la Norma Foral de Guipuzkoa I/2OIO, de 8 de juliol, sobre participació ciutadana

(article 28.8: "En ningún caso se admitirón en el registro entidades perpetuadoros de la

desiguoldod de genero"); o el Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona

(article 72) que estableix que:

"No es poden formular consultes:

a) Que puguin limitar o restringir els drets i les llibertats fonamentals de la secció primera del

capítol ll deltítol lde la Constitució iels drets ideures dels capítols l, ll illl del títol lde l'Estatut,

ni afectar qüestions relatives a tributs o a preus públics o a pressupostos ja aprovats."

VlSlBltlTZAR LES DONES COM A CREADORES CULTURALS; FOMENTAR LA PARITAT DE

GENERE I LES ACTIVITATS cULTURAts I REcREATIVEs AMB PERsPEcTIVA DE GèNERE:

Es proposa que en el punt 5 de l'Annex V, relatiu als requisits dels projectes culturals

aspirants a ser integrats en aquesta nova categoria anomenada "Espais de Cultura

viva" s'incorpori que els projectes han de fomentar la paritat i la perspectiva de gènere

)
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en les seves propostes culturals i recreatives, amb l'objectiu de visibilitzar les

aportacions de les dones i modificar els estereotips de gènere.

Es proposa utilitzar, en reíació amb la proposta que ens ocupa, la formulació que

estableix l'article 24 de la Llei t7l2OI5, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i

homes. En concret, aquest precepte -relatiu a les manifestacions culturals- estableix que

correspon a les administracions públiques de Catalunya dur a terme les actuacions

següents:

"a) Adoptar les mesures necessàries per a garantir el dret de les dones a la cultura ia ésser

considerades agents culturals.i per a visibilitzar la cultura que els és pròpia.

b) Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot tipus de discriminació per raó de sexe i

promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i la participació de les dones

en les activitats culturals, tenint en compte llurs realitats i aspiracions.

t...1

d) Fomentar que en les manifestacions culturàls de qualsevol mena no es reprodueixin

estereotips ni prejudicis sexistes, ipromoure la creació ila divulgació d'obres que presentin

innovacions formals favorables a la superació de l'androcentrisme i del sexisme, al coneixement

de la diversitat ètnica, cultural ifuncional dels diferents col.lectius de dones, ia la úisualització

de les diferents orientacions sexuals o identitàries de les dones.

e) Facilitar la promoiió de manifestacions culturals de diferents procedències en què les dones

siguin reconegudes i no menystingudes.

f) Garantir que les produccions culturals públiques incorporin una visió no sexista ino
androcèntrica, i potenciar que els centres de creació cultural afavoreixin la creació i la difusió de

les obres culturals d'autoria femenina mitjançant les mesures de sensibilització, promoció i

foment adequades.

I...1

h) Promoure i vetllar per la presència de creadores catalanes en la programació cultural pública

a les exhibicions locals, nacionals, estatals i internacionals, i també la representació paritària

de dones i homes en les candidatures dels honors i dístincions que coirvoquin.[...]"

ESPAI DE CURES: Facilitar la participació de les dones en les mateixes condicions que

els homes en tots els àmbits de la participació social i cultural és una qüestió

primordial per comeriçar a transformar el model de societat estructurada al voltant del

mercat laboral, i que subordina i menysprea els temps necessaris per les cures i el

sosteniment de la vida. Per tal de garantir una participació equitativa de dones i homes

s'han de reorganitzar els treballs de cures, socialment, però també des dels poders

públics (corresponsa bilitat).

Es per tot això que es proposa que es tingui en compte aquesta possibilitat en els

projectes proposats (punt 5, Annex V).

PREVENCIó DE LES VIOLèNCIES MASCIISTES: Per, tal de millorar la percepció de la

seguretat i l'empoderament de.les dones a l'espai públic, i en concret en els

a
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establiments o espais de concurrència pública, es proposa que s'incorporin mesures de

seguretat i prevenció contra les violèhcies masclistes allà on es portin a terme

aquestes activitats. En el cas que els espais de cultura viva es realitzin en llocs privats,

es proposa promoure al text normatiu que ens ocupa l'adhesió d'aquests espais al

Protocol "No callem" contra tes agressions i els assetjaments sexuats en espais d'óci
nocturn privat, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona.s

o

J

s 
Veurè el Protocol de l'Ajuntameni de Barcelona aquí:

http:/áiuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/sites/default/files/protocol oci nocturn cat,pdf

Ba!'celona, 31 de gener 2019
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