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J\mb la constitució del Consell Municipal per a les dones, el mar(,: de 1 <.)<)..¡._ 

l'Ajuntament de Barcelona va voler donar un nou impuls al trcball amb d tei.'\it 
associatiu de les dones de la ciutat que, des deis anys vuitanta, esta realitzant. 

El Consell , com a órgan assessor i de participació. ha estat treballant durant 
aqucsts anys tant en la consolidació de la relació arnb les entitats que en formen 
part, com en l'establiment de lligams estrets entre les entítats d'ambit territorial i 
les de ciutat. Les propostes aprovades. els treballs realitzats. els nivel! ~ 

d'informació assolits i el grau de relació establert entre les entitats que formen 
part del Consell , conjuntament amb la xarxa de Consells de les dones de is 
Districtes, han fet veure l'oportunitat de convocar el Primer Congrés de les 
dones de Barcelona, que es celebrara els di es 15 i 16 de gener de 1999. 

L'objectiu del Congrés, que es fara sota el lema La ciutat que les dones volem, és 
el d'obrir un espai de debat i reflexió en el qual , a partir del saber i del fer de les 
dones, es pensi un model de ciutat on les diferencies entre la ciutadania hi linguin 
cabuda. 

E l desenvoluparnent del Primer Congrés de les dones. al qua! esta prcvist hi 
assisteixen més de mil dones, implica un arnp li procés participatiu de les entitats i 
de les dones de la ciutat a través dels Districtes, ha de comptar amb el suport 
técnic i económic de l'Ajuntament de la ciutat. Aquest procés, iniciat el mes 
d'octubre del 1997 i que es cloura el mes de mar9 del 1999, ha de permetre que la 
Barcelona del proper mil.lenni doni resposta als desitjos i necessitats de les 
barcelonines. 


