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ARA FA DEU ANYS DE LA CELEBRACIÓ DEL I CONGRÉS DE LES DONES DE 

BARCELONA. AQUEST PRIMER CONGRÉS, CELEBRAT AL PALAU DE CONGRESSOS 

DE BARCELONA, ELS DIES 15 I 16 DE GENER DE 1999, VA SER IMPULSAT PEL 

CONSELL DE DONES DE BARCELONA I VA SUPOSAR UN PROCÉS PARTICIPATIU 

OBERT A TOTES LES CIUTADANES PER TAL DE REDEFINIR UN MODEL DE CIUTAT 

QUE RESPONGUÉS ALS DESITJOS I NECESSITATS DE LES BARCELONINES, AMB 

TOTA LA SEVA DIVERSITAT.

LES DONES DE BARCELONA, GESTORES DE LA VIDA QUOTIDIANA, VIUEN I 

UTILITZEN LA CIUTAT DE MANERA DIFERENT A COM HO FAN ELS HOMES. EN 

BASE A AQUESTES NECESSITATS DIFERENCIADES, LA REFLEXIÓ CONJUNTA 

D’AQUESTES DONES VA PERMETRE ELABORAR I CONSENSUAR 92 PROPOSTES 

PER A ADEQUAR BARCELONA A LA SEVA QUOTIDIANITAT.

LA DISCUSSIÓ DEL MODEL DE CIUTAT VA FER-SE AL VOLTANT DE QUATRE TEMES; 

L’ESPAI I ELS TEMPS, LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES, ELS SERVEIS I L’ESPAI 

MEDIÀTIC, ALHORA QUE ES CONSIDERÀ TRANSVERSAL A AQUESTS EIXOS LA 

NECESSITAT DE SER SENSIBLES A LA DIVERSITAT DE LES DONES DE BARCELONA 

I LA SOSTENIBILITAT A LA CIUTAT.

DEU ANYS MÉS TARD, ENS TROBEM CELEBRANT EL II CONGRÉS DE LES DONES 

DE BARCELONA, PER REPENSAR COM HA CANVIAT BARCELONA, I PER TANT, 

QUINES SÓN ARA LES NECESSITATS DE CIUTAT DE LES DONES. ÉS PER AIXÒ 

QUE S’HA ENGEGAT  UN NOU PROCÉS PARTICIPATIU QUE CULMINARÀ AMB 

L’ELABORACIÓ DE LES FUTURES POLÍTIQUES DE DONES DE LA CIUTAT. 

LA IDEA CLAU D’AQUEST II CONGRÉS ÉS LES DONES TRANSFORMEM LA CIUTAT, 

I, COM EL PRIMER, SE SITUA AL VOLTANT DE QUATRE TEMÀTIQUES:  LES DONES 

TRANSFORMEM DES DE LA CIUTADANIA; LES DONES TRANSFORMEM DES DE 

LA CULTURA; LES DONES TRANSFORMEM ELS ESPAIS PÚBLICS DES DE LA VIDA 

QUOTIDIANA; I LES DONES TRANSFORMEM DES DELS TEMPS I ELS TREBALLS. A 

MÉS A MÉS D’AQUESTS TREBALLS TEMÀTICS, EL CONGRÉS COMPTARÀ AMB UNA 

VISIÓ HISTÒRICA SOBRE EL PASSAT, EL PRESENT I EL FUTUR DE LES POLÍTIQUES 

D’EQUITAT DE GÈNERE DE LA CIUTAT, AMB LA VOLUNTAT D’ ESTRUCTURAR 

TOTS ELS ESFORÇOS PER A LA FEMINITZACIÓ DE LA NOSTRA CIUTAT.

HAN PASSAT 10 ANYS I ÉS HORA DE FER BALANÇ, ANALITZANT QUÈ S’HA 

ACONSEGUIT I QUÈ HA QUEDAT EN EL TINTER. AMB AQUEST OBJECTIU, HEM 

ELABORAT AQUEST DOCUMENT QUE REPASSA UNA A UNA LES PROPOSTES 

RECOLLIDES DURANT EL I CONGRÉS DE LES DONES I EN DETALLA LES RESPOSTES 

QUE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA HA POGUT ANAR DONANT A CADA UNA 

D’AQUESTES. COM PODEU OBSERVAR, LES RESPOSTES SÓN DIVERSES, COM 

DIVERSES FOREN LES PROPOSTES, DES D’ACTUACIONS AMPLÍSSIMES I INTEGRALS, 

A PROPOSTES D’ACCIÓ MOLT CONCRETES,  O TAMBÉ ALGUNES QUE ENCARA 

ESTAN PENDENTS A L’AGENDA POLÍTICA MUNICIPAL I D’ALTRES QUE VAN MÉS 

ENLLÀ DE LA COMPETÈNCIA MUNICIPAL. AMB TOT, HI HA ENCARA MOLT PER 

FER I ÉS VOLUNTAT D’AQUEST AJUNTAMENT SEGUIR DONANT RESPOSTA ALS 

DESITJOS, DEMANDES I NECESSITATS DEL CONJUNT DE LES BARCELONINES.

 

ELSA BLASCO RIERA
REGIDORA DE DONES I JOVENTUT

A. INTRODUCCIÓ 
I i II CONGRÉS DE LES DONES DE BARCELONA
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Tema 1. Plenari: Elevar les conclusions del I Congrés al Consell 
plenari de l’Ajuntament de Barcelona  

12

Tema 2. Observatori: Creació d’un observatori de seguiment de 
les propostes

12

Tema 3. Espai per a Dones: Recuperació d’espais per a les dones 13

Tema 4. Participació: 14

4.1 – 4.4. Participació. Reconeixement de la participació de les do-
nes, vincles de la participació amb els drets socials, els moviments de 
dones i llenguatge no androcèntric a les institucions. 

14-16

4.5 – 4.8. Participació: Espai social. Ampliació de l’Estat de Benestar, 
reconeixement de les feines que fem les dones, repartiment equita-
tiu, horaris, potenciació de la participació de les dones, valoració de 
les maneres de fer.

16-19

4.9 – 4.11. Participació: la nostra experiència i saber personal i 
col·lectiu. Aportacions al lloc de treball, educació no sexista i 
saber no androcèntric, autoreconeixement i autoestima.

19-20

4.12 – 4.13. Participació: moviment de dones. Suport a xarxes i 
grups de dones, història del moviment feminista i dones del 36.

20-21

4.14 – 4.19. Participació: relació amb l’administració municipal. 
Grups de dones com a interlocutores, dret a la informació, valor po-
lític de les propostes, participació institucional,  Consell de Dones, 
canvi de prioritats polítiques. 

21-24

Tema 5. Espais i temps: 24

5.1 – 5.10. Espais i temps: Habitatge. Lloguer subvencionat se-
gons nivell socioeconòmic i necessitats, més oferta pública i 
més variada, rehabilitacions, especial persones discapacitades, 
serveis comunitaris i convivència, pressió fiscal sobre habitat-
ges buits, atenció especial a dones víctimes de violències, po-
tenciar l’atenció des de la proximitat, servei d’atenció als casos 
de desnonaments.

24-28

5.11 – 5.20. Espais i temps: Espais Urbans. Verd urbà, atenció a la 
densificació dels barris, millora de la neteja, millora de la pol·lució 
acústica i ambiental, atenció als animals de companyia, flexibilització 
d’horaris, millora de l’educació cívica, millora dels espais peatonals, 
augment dels espais per a dones, eliminació de barreres. 

28-32

5.21 – 5.31. Espais i temps: Accessibilitat. Afavorir els serveis a 
distàncies curtes i avançar cap a la ciutat polifuncional, promo-
cionar la cultura de la mobilitat sostenible, xarxa de transport 
variada, freqüent i interconnectada, integració tarifària, elimi-
nació de barreres arquitectòniques, atenció especial persones 
discapacitades, millora de la senyalització, establiment de zo-
nes sense trànsit i peatonals.

33-37

5.32 – 5.36. Espais i temps: Seguretat. Seguretat i habitabilitat als 
espais públics, punts d’avís als transports públics, il·luminació 
pública, policia de barri, mapes de districte sobre inseguretat.

38-39
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Tema 6. Mitjans de comunicació: 40

6.1 - 6.5. Mass media: Exigim a les institucions. Llenguatge no-
sexista, comunicació institucional, informacions d’activitats de 
dones, control dels mitjans, negociació sobre publicitat.

40-41

6.6. – 6.16. Mass media: Reclamem als organismes competents. Co-
bertura legal d’agressions dels mitjans, debat públic sobre normes i 
estils de vida, pluralitat i dones “no estàndards”, integració dones 
migrades, imatge de les mestresses de casa i el treball reproductiu, 
dones com a fonts d’informació, conciliació dins el món periodístic, 
tècnica d’igualtat als mitjans, ús de les noves tecnologies, mitjans al-
ternatius de districte. 

42-46

6.17. Mass media: A la ciutadania. Boicots als productes i publicitat 
vexadora amb la imatge de les dones. 

46

Tema 7. Serveis a la ciutat 47

7.1. Serveis: Informació. Facilitar més informació a les ciutadanes i 
ciutadans sobre els serveis de la ciutat pels canals que puguin fer-la 
arribar més fàcilment a tots els col·lectius de la ciutat, afavorint la 
participació dels usuaris i usuàries en l’organització i el funciona-
ment dels serveis mantenint horaris flexibles i una millor adequació 
dels transports i dels espais a les persones. 

47

7.2. Serveis: no violència. Promoure que Barcelona sigui la primera 
ciutat en la no violència i la convivència entre homes i dones, fent 
una campanya de sensibilització social per a la prevenció de la vio-
lència i agressions sexuals, educació a les escoles, a la família i al 
carrer; creació de serveis especialitzats a districtes i increment del 
nombre de places als centres d’acollida.

47-49

7.3. Serveis: presons. Promoure mesures alternatives a la presó 
tot creant eines de reinserció i promoure polítiques educati-
ves i solidàries en relació a la marginació i a la prostitució.

49-50

7.4. Serveis: formació. Promoure serveis de formació laboral 
adequada a la demanda del mercat sense incrementar la se-
gregació del treball de les dones i optimitzant els recursos 
existents. Fomentar la realització de cursos i tallers que per-
metin el creixement personal i una autoformació socialitzado-
ra, educant per a la corresponsabiltat i canvis de les actituds 
i rols familiars.

50

7.5. Serveis: treball. Incentivar i impulsar mesures concretes 
que corregeixin la segregació de les dones al mercat de tre-
ball, a nivell de salaris, contractació, atur, tipus de contractes 
i assetjament sexual; promoure mesures per afavorir la com-
patibilitat del treball remunerat amb les responsabilitats fami-
liars, donant visibilitat i quantificant l’aportació econòmica 
que suposen tots els treballs de les dones. Revisió de les pen-
sions no contributives i pensions de viduïtat.

51

7.6. Serveis: educació. Fer de l’escola un instrument efectiu de com-
pensació de les desigualtats treballant la diversitat i la coeducació 
des de l’escola bressol i la flexibilització horària.

52

7.7. Serveis: esports. Promoure una xarxa de recursos i serveis 
per facilitar l’accés de les dones a la pràctica esportiva.

52-53

7.8. Serveis: cultura. Promoure i donar visibilitat a la presència de 
dones en els actes públics organitzats per les institucions i enti-
tats de la ciutat, desagregar per sexes totes les estadístiques mu-
nicipals i promoure la creació de fons documentals sobre la dona.

53
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7.9. Serveis: gent gran. Afavorir que les dones grans puguin 
integrar-se en xarxes relacionals i de lleure, destinar més re-
cursos a l’atenció domiciliària de qualitat i creació de més 
centres de dia per a gent gran.

53-54

7.10. Serveis: salut. Mesures per garantir una atenció integral 
de qualitat i calidesa, incorporant la diversitat de les dones i 
problemàtiques com: salut mental, sida, avortament, drogode-
pendències i addiccions, planificació familiar, educació sexual, 
prostitució, trastorns de la conducta alimentària, estrès, etc, 
realitzant campanyes de promoció de la salut i d’ajuda mútua, 
i promoure la introducció de formació i recerca en temes de 
gènere i salut. Constitució i posada en marxa dels consells de 
salut a tots els districtes de la ciutat amb la participació de les 
entitats i associacions d’usuaris i usuàries.

55-56

7.11. Serveis: criatures. Normalitzar la presència de criatures 
en els diversos àmbits de la vida quotidiana. Més guarderies 
infantils i públiques amb flexibilització horària.

57

7.12. Serveis: serveis socials. Esforç per part de l’Administració per 
fer un reagrupament territorial dels serveis: un mateix territori, 
uns mateixos serveis. Impulsar mesures específiques enfront de la 
feminització de la pobresa, i desenvolupar mesures de control de 
qualitat sobre els serveis socials que ofereixen les entitats públiques 
i privades, establint criteris de drets i deures que tenen les usuàries 
i usuaris a l’hora de gaudir dels serveis.

57-58
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C. PROPOSTES DEL PRIMER CONGRÉS 
I RESPOSTES DE L’AJUNTAMENT

AQUEST ÉS L’APARTAT CENTRAL DEL BALANÇ. ÉS UN REPÀS MINUCIÓS DE LES 

92 PROPOSTES SORGIDES DEL I CONGRÉS DE DONES, ACOMPANYADES DE LES  

ACTUACIONS MUNICIPALS QUE HA ANAT IMPLEMENTANT L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA , SENYALANT LES FITES ACONSEGUIDES I MARCANT ELS REPTES 

QUE QUEDEN PER AL FUTUR.

CADA PÀGINA INCLOU EL TEMA GENÈRIC DE LA PROPOSTA, LA PROPOSTA 

TRANSCRITA DEL I CONGRÉS, LES ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT, I  EL MARC 

ON ES TROBA INSERIDA LA PROPOSTA AL PRIMER I AL SEGON CONGRÉS.

 

 

 

 

 

LLEGENDA:
NUMERACIÓ. TEMA

PROPOSTA APROVADA AL PRIMER CONGRÉS 

RESPOSTA

CONTEXT DE PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA AL 1R CONGRÉS

CONTEXT DE DEBAT DE LA PROPOSTA AL 2N CONGRÉS
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1. PLENARI AJUNTAMENT

Proposta:

•	 Que	 el	 més	 aviat	 possible,	 s’inclogui	 en	 una	 sessió	 plenària	 de	 l’Ajuntament	 la	 discussió	 de	 les	
conclusions	i	propostes	aprovades	pel	1r	Congrés	de	les	Dones	de	Barcelona.	

•	 Que	en	aquesta	sessió	plenària	s’enceti	el	procés	de	concreció	de	les	accions	i	recursos	necessaris	per	fer	
realitat	i	dur	a	terme	les	esmentades	conclusions	i	propostes.

•	 Que	a	aquest	Plenari	hi	siguin	convidats	els	grups	de	dones	de	Barcelona.

•	 Que	 es	 transmeti	 als	 grups	 de	 dones	 -	 que	 formen	 part	 del	Consell	 de	 les	 dones	 de	Barcelona-	 la	
resposta	del	ple	amb	les	mesures	arbitrades	per	posar	en	marxa	el	procés	de	transformació	de	la	ciutat,	
tenint	en	compte	la	voluntat	de	les	ciutadanes	expressada	en	les	conclusions	i	propostes	del	1r	Congrés	
de	les	dones	de	Barcelona.	

Resposta:

El 26 de març de 1999 es presenten les conclusions i propostes del I Congrés de les Dones 
en el Consell Plenari de l’Ajuntament. Hi són convidades i hi participen les entitats de dones 
de la ciutat. 

Durant els processos d’elaboració dels diferents plans i programes municipals de dones s’han 
anat introduint les propostes recollides durant el I Congrés de Dones de Barcelona, tant 
en plans i programes transversals com en plans i programes específics. En són un exemple: 
Pla Municipal per a les dones 2000-2004,  Pla Municipal per a les dones 2005-2009, el Pla 
Operatiu contra la Violència masclista 2001-2004, el Pla Municipal contra la violència vers 
les dones 2006-2009, El Pla per l’abordatge integral del treball sexual.

Forma part de la primera ponència del Primer Congrés: 
Presentació al Consell Plenari de l’Ajuntament
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina

2. OBSERVATORI

Proposta:

La	creació	d’un	observatori	a	fi	i	efecte	de	fer	un	seguiment	de	l’evolució	del	conjunt	de	les	propostes	que	
s’aprovin	en	el	Congrés.	

Les	 funcions	 de	 l’esmentat	 observatori	 serien:	 Detectar	 i	 fer	 visibles	 les	 accions	 relacionades	 amb	 les	
propostes	del	Congrés;	recollir	sistemàticament	la	informació;	avaluar	la	seva	incidència	en	els	diferents	
col·lectius	de	dones	de	Barcelona,	tenint	en	compte	els	barris	i	altres	diversitats	(edat,	opció	sexual,	cultura,	
ètnia,	 dones	 no	 estàndards...);	 i	 divulgar	 periòdicament	 els	 resultats	 obtinguts.	L’observatori	 serà	 una	
funció	del	Consell	de	les	dones	de	Barcelona	i	en	el	si	del	Consell	es	debatrà	i	decidirà	quina	és	la	manera	
més	adequada	per	aconseguir	la	seva	finalitat.	

Resposta:

Durant  l’any 2000 el grup de treball del Consell de Dones va estar debatint i decidint la 
implementació de l’Observatori de les dones. Aquest, impulsat pel grup de treball, és presentat 
públicament el 21 de Gener de 2003 com una part de l’Observatori Barcelona. Aquest observatori 
té com a objectius: conèixer i avaluar la situació i l’evolució de les condicions de vida de la 
població, la realitat dels diferents col·lectius i l’evolució dels fenòmens i processos socials que 
afecten a la qualitat de vida de les persones i a la cohesió social de Barcelona; difondre i compartir 
coneixement amb la ciutadania, les entitats i associacions, i amb el col·lectiu professional-tècnic, 
directiu i polític. I donar suport a la planificació i a la presa de decisions.

L’Observatori de les Dones va començar a treballar dades sobre la ciutat segregades per 
gènere, i va posar en marxa diversos estudis. Poc a poc, però, els objectius han variat, i 
l’Observatori se centra ara en recollir dades sobre les condicions de vida de les barcelonines.  
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Els estudis efectuats durant aquest darrers 10 anys han estat: 

• Les condicions de vida de les dones de Barcelona, 2000. 
• Diferències i desigualtats de gènere a la salut, 2003. 
• Temps, treball i ocupació: desigualtats de gènere a la ciutat de Barcelona, 2003,  
• la publicació de la revista Barcelona societat nº 12 sobre Les condicions de vida de 

les dones de Barcelona, 2003, amb tres monogràfics: Les condicions de vida de les 
dones a Barcelona, Les dones a Barcelona: situació sociodemogràfica i Les polítiques 
d’igualtat d’oportunitats a Espanya.  

• Treball grupal i violència sexista, 2007. 
• La recent Enquesta sobre els estils de vida de les dones de Barcelona (pendent de 

publicar-se). 
• El monogràfic sobre de dones de la Revista Barcelona Societat núm. 17 (pendent de 

publicar-se).

Durant aquest mandat, s’ha presentat el Programa d’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de 
Barcelona en el què es preveu el rellançament de l’Observatori de les Dones. Aquest facilitarà 
informació quantitativa i qualitativa a la Comissió interdepartamental de transversalitat de gènere.

Forma part de la segona ponència del Primer Congrés: 
Creació d’un observatori
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

3. ESPAI PER A DONES

Proposta:

Proposta	de	recuperació	del	que	havia	estat	l’Institut	de	Cultura	i	Biblioteca	Popular	de	la	Dona,	com	un	
espai	per	a	les	dones.	

Resposta:

El Consell de Dones va impulsar una reflexió sobre el tema, i es va aconseguir un acord entre 
l’Associació Pro Centre de Cultura Francesca Bonnemaison i la Diputació de Barcelona. 
Aconseguit el suport de la Diputació l’any 2001, i una vegada remodelat l’edifici, el 24 de 
febrer de 2004 s’inaugura l’espai Francesca Bonnemaison com un espai de referència per 
al foment de la participació activa de les dones en tots els àmbits, per a un impuls a les 
polítiques d’igualtat d’oportunitats i els drets de les dones.

L’Ajuntament contribueix al manteniment de les activitats culturals que es desenvolupen en 
aquest centre.  El Centre de Cultura de les Dones  és actualment un referent com a espai de 
trobada, intercanvi i creació, que recull les aportacions que en el terreny de la cultura han 
promogut les dones des de sempre i en tots els àmbits. La seva programació s’insereix dins 
d’una relectura del concepte de cultura que inclogui tot allò que de forma explícita o implícita 
han produït les dones en tots els ordres de la seva expressió social, pública o privada, pertanyin 
o no al nostre àmbit territorial. Manifestacions culturals a les quals cal dotar d’un espai que 
permeti vertebrar-les i expandir-les, tot superant la dinàmica que ha fet que les expressions 
i les produccions de les dones hagin patit el llarg setge que les ha mantingut històricament 
amagades, tergiversades, inadvertides o simplement capitalitzades per altres.

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona està en procés de  rehabilització d’un nou 
equipament associatiu.  Es tracta d’un edifici situat al Districte de  Ciutat Vella que, en 
funció d’un conveni de cessió,  serà destinat, entre d’altres funcions,  a acollir entitats de 
dones de la nostra ciutat. 

Forma part de la tercera ponència del Primer Congrés: 
Reivindicació d’un espai per a les dones de Barcelona 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina
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4. PARTICIPACIÓ

4.1. PARTICIPACIÓ

Proposta:

Que	es	reconegui	aquesta	participació	de	les	dones	a	la	ciutat	en	tots	els	àmbits,	participació	que	transforma	
la	vida	social	a	favor	de	les	millors	condicions	de	vida	de	les	persones,	a	favor	de	la	convivència,	del	respecte	
a	la	diversitat	i	de	la	solidaritat.		

Resposta:

El Pla Municipal per a les Dones 2005-2009, que recull la Línia 3, centrada en millorar les 
estratègies de participació, visibilitat i reconeixement de les dones, dels seus  sabers i de la 
seva història, a través, entre d’altres, del Consell de les Dones de Barcelona i els Consells 
de Dones dels Districtes, ja que són l’òrgan de participació de les dones de la ciutat en les 
polítiques de l’Ajuntament de Barcelona referents a la millora del benestar i la qualitat de 
vida de les dones. 

Així doncs, la participació de les dones a la ciutat es reconeix i s’impulsa des del Consell de 
Dones de la ciutat i des dels Consells de Dones de cada districte.

El Consell de Dones va ser creat l’any 1994 i és un òrgan de participació de les dones de la 
ciutat en les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment en formen part 180 dones 
(entre entitats i dones a títol individual).

Per altra banda, representants del Consell de Dones de Barcelona participen en els diferents 
Consells Municipals (Consell de Ciutat, Consell Municipal de l’Habitatge Social, Consell 
Municipal d’Immigració,etc.), per tal de poder aportar la perspectiva de gènere en diferents 
òrgans de la participació de la ciutat. 

Les accions concretes per posar de relleu les aportacions de les dones en els diferents 
àmbits de la societat destaquen: 

• El suport a les entitats de dones a través de la convocatòria anual de subvencions, 
tant per al funcionament ordinari com per a projectes específics de promoció i 
atenció a les dones.

• La celebració de la I Mostra d’Entitats de Dones. 
• La publicació de la Revista Món Dones. 
• L’elaboració de tríptics de difusió del Consell de les Dones de Barcelona i dels 

Consells de Dones de Districte.
• L’actualització de les bases de dades d’entitats de dones de la ciutat
• El suport en serveis i recursos a les entitats de dones entre les que destaca l’agenda 

mensual. 
• L’organització anual del Premi 8 de març- Maria Aurèlia Campany, dia internacional 

de les dones i el Premi 25 de Novembre, dia internacional contra la violència vers 
les dones. 

• La publicació de la col·lecció “Dones i Moviments Urbans”. D’aquesta col·lecció 
s’han editat 6 números (Sant Martí, Sants- Montjuïc, Sant Andreu, Ciutat Vella, 
Horta-Guinardó i l’Eixample). 

• La celebració del Premi Mireia Tapiador, una iniciativa de l’Institut Barcelona 
Esports, que té per objectiu reconèixer la trajectòria d’una dona esportista o 
promotora de l’esport que hagi destacat per la seva activitat personal i professional. 

• L’entrega de medalles institucionals. 
• La promoció d’homenatges a dones significatives de la ciutat. 
• La publicació del llibre Dones en transició de Mary Nash, l’any 2007

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

4.2. PARTICIPACIÓ

Proposta:

Que	 els	 drets	 socials	 de	 ciutadania,	 tradicionalment	 vinculats	 a	 la	 participació	 al	 mercat	 laboral,	 es	
vinculin	des	d’ara	a	la	participació	en	tots	els	àmbits.	
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Resposta:

El principi d’igualtat constitueix un dels pilars bàsics de les societats democràtiques 
modernes. Tanmateix, el reconeixement d’aquest principi, des de la doctrina jurídica, 
no implica necessàriament la desaparició de totes les discriminacions. I és precisament 
l’evidència dels resultats insuficients assolits amb l’aplicació del principi d’igualtat, el que 
justifica i legitima àmpliament la necessitat d’incorporar un tractament diferenciat que 
possibiliti una veritable igualtat d’oportunitats entre dones i homes. D’aquesta manera, la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes es constitueix com un element dinamitzador de 
la construcció política, social i econòmica de les societats democràtiques que contribueix a 
resoldre els desequilibris estructurals existents.

Des de l’Ajuntament s’han vinculat els drets de ciutadania a l’empoderament i la participació 
de les dones, i a la universalització dels serveis més bàsics per al conjunt de la ciutadania.

A nivell autònomic i estatal són diverses les actuacions que s’han portat a terme en matèria 
de desigualtat en el mercat laboral, en l’accés a l’educació, en matèria de violència masclista, 
en la presència en els espais de decisió i en la cura de les persones depenents. 

Destaquen lleis com: 

• La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquesta 
llei té per finalitat fer efectiu aquest dret constitucional i eradicar les discriminacions per 
raó de gènere tot creant condicions d’ igualtat en tots els àmbits socials.  Entre els seus 
objectius es troba fer efectiva la igualtat de tracte en l’àmbit laboral, polític, civil, social i 
cultural. És de destacar les actuacions que es preveuen en l’àmbit laboral amb l’obligació 
que les empreses més grans de 250 treballadors/es facin plans d’igualtat. S’ha reconegut 
també el dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; per primer cop, els 
i les treballadors/es tenen dret a adaptar el seu horari de feina a les seves necessitats 
familiars. La llei d’igualtat universalitza drets, totes les dones treballadores podran gaudir, 
com a mínim, de 42 dies de maternitat en els que cobraran un subsidi encara que no 
hagin cotitzat el temps necessari per accedir al permís de maternitat o siguin autònomes. 
La llei reconeix també el treball de cura ja que computen a la Seguretat Social com a 
dies treballats tots els períodes de permisos per cura d’altres (permís de maternitat, de 
paternitat i reducció de jornada o excedència per cura d’un familiar o una criatura). La llei 
fomenta la coresponsabilitat, cal destacar el permís de paternitat que és una mesura clau 
per al canvi social necessari, ja que implica que els homes es responsabilitzin de la cura de 
les criatures i que es reconeguin legalment els seus drets com a pares.

• L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de l’any 2006, que proclama com a valors superiors de la 
seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per 
una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a totes les persones que viuen, 
resideixen i treballen a Catalunya. Aquests drets vinculen tots els poders públics, els quals, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 8.2, tenen l’obligació de promoure les condicions 
per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què aquest s’integra siguin 
reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud i facilitar la 
participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social.

• I la llei catalana 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència,aprovada per 
unanimitat al Parlament de Catalunya. La finalitat d’aquesta llei és establir els mecanismes per 
contribuir a l’eradicació de la violència masclista que pateixen les dones i reconèixer i avançar en 
garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap manifestació d’aquesta violència. 
Destaca d’aquesta llei la creació d’una  Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que 
pateixen violència masclista. Aquesta xarxa, és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics 
de caràcter gratuït per a l’atenció; l’assistència; la protecció; la recuperació i la reparació de les 
dones que han patit o pateixen violència masclista, en l’àmbit territorial de Catalunya. Així, el 
nou text estableix que correspon a l’Administració de la Generalitat la creació, la titularitat, la 
competència, la programació, la prestació i la gestió de tots aquests serveis en col·laboració amb 
els ens locals, excepte els Serveis d’Informació i Atenció a les dones, que són competència dels 
municipis. O les accions  enfocades a restituir el projecte de vida d’aquelles dones que han patit 
o pateixen violència masclista a través de: facilitar l’accés a un habitatge a dones en situació de 
violència; promoure l’accés prioritari a la formació ocupacional i la inserció laboral; contemplar 
una renda mínima d’inserció - ajuts i prestacions econòmiques i un fons de garantia per a cobrir 
l’impagament de pensions i prestacions- i el dret a l’atenció i l’assistència jurídica.

Pel que fa a les actuacions municipals en matèria de polítiques d’ocupació en igualtat 
d’oportunitats, destacar les actuacions que s’han promogut des de Barcelona Activa -una iniciativa 
de l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona- on entre d’altres, destaca 
el naixement de l’Escola de Dones Emprenedores, per promoure la creació d’empreses entre les 
dones i preparar les properes generacions d’empresàries del futur.  L’Escola neix de l’experiència 
adquirida durant 23 anys acompanyant a un total de 3.850 dones a través del programa ODAME 
(Operació per a la Detecció i l’Acompanyament de Dones Emprenedores). 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 

Les dones transformem des de la ciutadania femenina 
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4.3. PARTICIPACIÓ

Proposta: 

Que	les	institucions	reconeguin	el	moviment	de	dones	de	la	ciutat	en	tota	la	seva	diversitat	com	a	agent	social	
per	consultar,	negociar	i	consensuar	les	iniciatives,	projectes	i	propostes	que	sorgeixin,	mitjançant	òrgans	
consultius	i	vinculants,	revisant	la	normativa	actual	dels	consells	de	participació	ja	existents.

Resposta:

L’Ajuntament de Barcelona reconeix i valora el moviment de dones de la ciutat. I així queda 
recollit en el Reglament del Consell de Dones de Barcelona. 

És a través d’aquest òrgan que s’elaboren les línies de treball de les polítiques de dones de la 
ciutat. En són un exemple el procés participatiu per a l’elaboració del Programa d’Actuació 
Municipal per a les Dones (PAM-Dones) de 2004- 2007 i de 2008-2011; o les accions 
específiques dirigides a les dones, com és el cas del Pla Municipal per a les dones 2005-2009 
o el Pla Municipal contra la violència vers les dones 2006-2009.

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

4.4. PARTICIPACIÓ

Proposta:

Que,	d’aquesta	manera,	 la	participació	de	 les	dones	 en	 tota	 la	 seva	diversitat,	 es	 faci	visible	 i	 es	doni	
categoria	 política,	 començant	 per	 un	 ús	 del	 llenguatge	 no	 androcèntric	 ni	 sexista	 des	 de	 les	 pròpies	
institucions.	

Resposta:

L’ús del llenguatge no sexista és una prioritat, ja que s’entén que la transformació del 
llenguatge ajuda a transformar la realitat. Dins l’Ajuntament es va generant i fomentant l’ús 
del llenguatge neutre, doble, o d’altres formules no sexistes. 

S’ha recollit aquesta norma dins el Llibre d’estil de l’Ajuntament i tots els departaments de 
l’ajuntament disposen d’un exemplar que hi és a més, a disposició de qualsevol persona o 
entitat a la web municipal.

Per altra banda, s’ofereix formació per a l’ús no sexista del llenguatge a tot el personal de 
l’ajuntament, amb especial èmfasi als departaments de comunicació. 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

4.5. PARTICIPACIÓ: ESPAI SOCIAL

Proposta:

Cal	que	es	valori	el	que	hem	aconseguit	les	dones	al	llarg	dels	anys	i	no	renunciar	a	aquestes	millores,	sinó	
reclamar	que	es	mantingui	i	s’ampliï	l’estat	de	benestar.	

Resposta:

La construcció d’una societat de progrés ve determinada també pel nivell de cohesió social, 
la qual es basa en la igualtat d’oportunitats i en la promoció social i individual. L’atenció a les 
persones en situació de dependència i la promoció de la seva autonomia personal constitueix 
un dels principals reptes de la política social. Aquest repte és el d’atendre les necessitats 
de les persones que, en trobar-se en situació de vulnerabilitat, requereixen recolzament 
per desenvolupar les activitats essencials en la vida diària. Així, els serveis socials són un 
dels sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de 
salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’ocupació, les polítiques d’habitatge i altres 
actuacions públiques. Els serveis socials són el conjunt d’intervencions que tenen com a 
objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment 
de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en 
un marc de respecte per la dignitat de les persones.

Entre les actuacions que s’han promogut al llarg d’aquests anys destaquen: 

L’aplicació de noves llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,  o la del dret a l’autonomia 
personal (SAAD), de 2006, que tenen la seva aplicació en les competències municipals i que 
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estan produint un gran desplegament i reforç dels recursos i serveis municipals. Ambdues 
lleis suposen el desplegament de la política social més important des que en la decada de 
1980 s’instauren la sanitat, l’educació i les pensions com a drets socials universals. El SAAD 
i la llei de serveis socials catalana són una novetat històrica en el desenvolupament de l’estat 
del benestar, en la mesura que reconeixen l’acccés als serveis d’atenció a la dependència 
com un dret universal subjectiu. 

Altres actuacions a nivell municipal per destacar són: 

• La implementació del Pla d’Escoles Bressol Municipals previst per al quadrienni 
2007-2011.  Aquest pla permetrà multiplicar per dos l’oferta educativa pública 
municipal d’alta qualitat per a la primer infància (0-3 anys) al final del mandat, 
incrementant així la oferta amb 3.876 places més que ofertaran un total de 7.574 
places a la ciutat. 

• L’ampliació de les beques menjador a les escoles que ha arribat al cobriment del 
100% de les famílies sol·licitants que hi tenen dret.

• La creació i ampliació del projecte Temps de barri, temps educatiu compartit

• L’aprovació del Pla municipal per a la interculturalitat 2008-2010

• La creació de nous serveis de mediació comunitària

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina

4.6. PARTICIPACIÓ: ESPAI SOCIAL

Proposta:

Cal	que	es	reconegui	el	conjunt	de	 tasques	que	 fem	les	dones	en	els	diferents	àmbits	d’actuació	privats	 i	
públics,	sobretot	les	que	fan	possible	i	promouen	la	sostenibilitat	de	la	ciutat	en	el	sentit	més	ampli.

Resposta:

Les activitats que habitualment fan les dones en l’àmbit privat solen ser tasques invisibles, 
que no es remuneren econòmicament i que ocupen grans quantitats de temps. Com que el 
temps dins el treball remunerat es considera “valuós” i per tant es remunera, tot allò no 
remunerat apareix socialment com mancat de prestigi. Una proposta per revaloritzar aquest 
temps ha estat dotar-lo del valor “moneda de canvi”, amb la creació dels bancs de temps: són 
un intercanvi de serveis no remunerats de tipus domèstic, familiar o de la llar, a través dels 
quals cada persona que forma part del banc de temps fa una tasca per a algú altre que no la 
pot fer. El valor d’intercanvi no és el diner, sinó el temps. Això suposa un reconeixement 
social a les tasques que les dones fan de forma invisible, una valorització del treball domèstic 
i un creació riquíssima de xarxa social i solidaritat.

Destaca l’estudi Temps, treball i ocupació: desigualtats de gènere a la ciutat de Barcelona, 
realitzat per l’Observatori Barcelona. L’objectiu d’aquest estudi era doble: primer, analitzar 
una àrea concreta -l’activitat i el treball de les dones- recuperant totes les activitats que des 
de sempre han realitzat i, que tot sent fonamentals per a la vida humana, sempre han estat 
invisibles; segon, reflectir aquesta activitat en indicadors específics que permetin seguir 
l’evolució de les variables rellevants. 

Es tractava, doncs,  d’analitzar la desigualtat entre dones i homes en relació amb la seva 
participació en els diferents tipus de treballs i els conflictes de temps, particularment de les 
dones, associats a la seva participació simultània en les diferents activitats. 

I l’estudi publicat a la “Revista Barcelona Societat núm. 15”, la Reorganització dels temps 
de vida quotidiana a les llars catalanes amb fills i filles adolescents, que aprofundeix en la 
institució familiar i en com aquesta ha patit una  mutació extraordinària. Aquest canvi  afecta 
dimensions múltiples, tant  estructurals com de relació amb les  dinàmiques quotidianes de la 
vida  familiar. Com no podia ser d’una altra  manera, aquestes tendències de canvi  finalment 
repercuteixen, d’una manera o altra, sobre els projectes vitals  de les persones membres i, en 
particular, sobre aquelles la biografia de les quals inicia el seu camí en el si de les famílies. 
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Una de les preocupacions que expressen més sovint les famílies amb fills i  filles menors 
d’edat , o altres persones  dependents, són  les dificultats que tenen per organitzar i 
coordinar de manera satisfactòria els espais i els temps en què es desenvolupa la seva vida 
quotidiana:  treball remunerat i treball familiar  de les persones adultes, escola dels infants, 
ús de transports, manteniment d’atencions als ascendents amb qui es viu o que viuen en 
una altra llar, manteniment de la llar, subministrament d’aliments i arranjaments domèstics, 
compres, visites mèdiques, ús d’altres serveis necessaris, necessitats de lleure i associació, 
etc. Al llarg d’aquest estudi  s’analitzen els principals reptes que afronta la societat civil i 
l’Administració pública, per donar resposta a les problemàtiques del temps per tal d’evitar 
els possibles riscos de vulnerabilitat social que  aquestes problemàtiques poden comportar. 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”.
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

4.7. PARTICIPACIÓ: ESPAI SOCIAL

Proposta:

Cal	que	en	tots	els	plantejaments	sobre	l’activitat	econòmica	i	laboral	a	ciutat	(horaris,	dedicació,	serveis,	etc.)	
es	tingui	present	i	s’afavoreixi	el	repartiment	equitatiu	del	treball	reproductiu	i	de	cura	de	les	persones.

Resposta:

En aquest sentit, la Regidoria dels nous usos socials del temps (NUST) treballa des de 
diferents enfocaments per aconseguir una reorganització del temps de les persones que 
permeti que aquestes disposin de més temps per a elles i, per a que homes i dones, puguin 
prendre’s el temps necessari per a les tasques reproductives, domèstiques, de lleure i de cura.

En l’àmbit laboral, es crea la Xarxa d’Empreses en NUST, on 50 empreses ja es troben 
compromeses en la flexibilització dels temps de treball per a garantir una millor conciliació 
vital i afavorir un canvi en els rols de gènere.

Pel que fa als temps de la ciutat, es potencien les iniciatives d’apropament dels serveis a 
les persones:

• El programa Temps de barri, Temps educatiu compartit (amb les activitats temps en 
familia). També l’augment d’activitats als districtes, que eviten desplaçament i, per 
tant, temps de transport. 

• El programa Patis oberts, que converteix els patis de les escoles en plaçes noves a 
prop de casa.

Altres mesures que atorguen eficiència al temps a la ciutat són els canvis en la gestió, per 
exemple amb la potenciació de l’Administració electrònica que permet ja realitzar molts 
tràmits per internet i que està en expansió, i l’obertura de determinats serveis durant el cap 
de setmana (biblioteques, centres cívics, Museus...). 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

4.8. PARTICIPACIÓ: ESPAI SOCIAL

Proposta:

Cal	que	s’arbitrin	mesures	per	a	què	 les	dones	puguem	participar,	on	 i	quan	vulguem,	plenament	 i	 en	 les	
millors	condicions,	plantejant	demandes	de	temps	(coincidència	i	no	coincidència	d’horaris	i	vacances	laborals	
i	escolars),	espais	propis	i	activitats	específiques	per	a	dones	i	mitjans	que	permetin	superar	qualsevol	tipus	de	
dificultat	i	impediments	per	a	aquesta	participació	(físiques,	de	comunicació,	de	recursos,	etc.).	

Resposta:

Com s’ha comentat anteriorment, es fomenta la participació de les dones en les millors 
condicions possibles a través de les actuacions que promouen la Regidoria de Dones i 
Joventut i la Regidoria de Nous Usos Socials dels Temps. 
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Pel que fa a la Regidoria de Dones i Joventut destaquen les actuacions que es promouen des 
del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), a través dels PIADS, o des dels 
Consells de Participació. 

I pel que fa a la disponibilitat de temps per a participar, la reorganització dels temps de la 
ciutat que promou des de la Regidoria de Nous Usos Socials del Temps, que en tots els seus 
plans i programes, vetlla per tal que  garantir un major ús personal d’aquest pel conjunt de 
la ciutadania. Dins aquest ús personal del temps disponible, quedaria garantit el temps per 
a la participació social.

Una de les actuacions que es promouen des de les dues Regidories és l’oferta de servei de 
ludoteca en les activitats públiques,  per tal de poder compatibilitzar la cura del fills i filles 
amb l’assistència a actes públics.

Pel que fa a l’accessibilitat, s’han fet importants millores  editant i distribuïnt un tríptic sobre 
els criteris que cal tenir en compte per a l’accessibilitat física i la traducció amb llenguatge per 
a persones sordes, que facilita la participació de les persones amb discapacitats als actes públics. 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés:
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

4.9. PARTICIPACIÓ: LA NOSTRA EXPERIÈNCIA I SABER PERSONAL I 
COL·LECTIU

Proposta:

Cal	que	es	valorin	degudament	tots	els	coneixements,	sabers,	maneres	de	fer,	qualificacions	no	formals,	que	
les	dones	aportem	als	nostres	llocs	de	treball.

Resposta:

El reconeixement del fer i saber de les dones és una de les accions que inclou el Pla municipal 
per a les dones 2005-2009. 

Per visibilitzar l’activitat, la participació i el treball de les dones calen noves estadístiques 
no androcèntriques, que donin resposta a aquests buits d’informació. En aquest sentit es 
va elaborar, en el marc de l’Observatori de les Dones de Barcelona, l’estudi “El treball de 
les dones a la ciutat de Barcelona; cap a una nova lectura de les estadístiques” (a càrrec de 
Cristina Carrasco). Amb tot, es va començar a treballar la creació d’indicadors i estadístiques 
que incorporessin el gènere (tant segregant els indicadors segons el sexe com repensant els 
mateixos indicadors per a què incloguin noves preguntes o informacions per a les dones).

També destaca tot el treball de reflexió promogut des del Grup Dona del Consell Municipal 
de Benestar Socials. Fruit d’aquesta feina nasqué, l’any 2003, les Jornades transformant la 
vida quotidiana. Experiències, fer i saber de les barcelonines, en les quals es plantejà la 
necessitat d’adaptar la ciutat a la vida de les persones, vida quotidiana de la qual, les dones, 
en són protagonistes i transformadores. 

Aquesta necessitat de valoració social de les maneres de fer diferents que les dones aportem, 
va ser l’eix principal de la trobada de dones “Les dones sabem fer i fem saber”, organitzada 
l’any 2006 per la Xarxa Feminista de Catalunya. L’Ajuntament va donar suport a aquest 
trobada i a la posterior publicació de conclusions.

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina
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4.10. PARTICIPACIÓ: LA NOSTRA EXPERIÈNCIA I SABER PERSONAL I 
COL·LECTIU  

Proposta:

Cal	que	l’escola	i	el	món	acadèmic	també	reconeguin	el	saber	i	el	fer	de	les	dones,	tot	reclamant	també	una	educació	
no	sexista	i	on	es	promogui	la	participació	de	les	nenes	i	de	les	noies	i	s’imparteixi	un	saber	no	androcèntric.

Resposta:

El reconeixement del saber i el fer de les dones i l’equitat entre homes i dones són objectius 
transversals de diversos projectes de l’IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona). 
Són projectes que han incorporat aquesta perspectiva: Barcelona Identitats, Barcelona 
educa en la responsabilitat, Barcelona educa en el respecte, Barcelona educa en l’autonomia, 
els fòrums de valors, les maletes pedagògiques, el projecte educació afectivosexual, els 
crèdits d’aprenentatge a les escoles sobre tasques domèstiques, els tallers de prevenció de la 
violència acompanyats del llibre “Els paranys de l’amor”, etc. Tots aquests projectes tenen 
com a objectiu la promoció d’una educació no sexista per a una construcció del món des de 
la igualtat real.
També la Regidoria de les Dones i Joventut vetlla i segueix aquestes iniciatives per a què a les 
escoles es treballi la igualtat entre nens i nenes, homes i dones a través de la seva participació 
al Consell Escolar Municipal. 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina

4.11. PARTICIPACIÓ: LA NOSTRA EXPERIÈNCIA I SABER PERSONAL I 
COL·LECTIU  

Proposta:

Cal	també,	a	nivell	personal,	que	reflexionem	sobre	aquesta	dinàmica	de	participació	que	tenim	les	dones	
i	que	la	valorem	nosaltres	mateixes.	Cal	treballar	la	seguretat	i	l’autoestima	i	potenciar	el	reconeixement	
entre	nosaltres	perquè	se’ns	reconegui	socialment.

Resposta:

Des del Punts d’Informació i Atenció a les Dones és promouen tallers d’autoestima i 
autoconeixement. En aquest sentit, es treballa perquè les dones s’identifiquin  com a 
col·lectiu i com a persones que han de disposar dels seus espais, del control del seu temps, i 
que valorin els seus sabers i les seves formes de fer, ja que això anirà repercutint directament 
sobre la nostra autoestima i autoreconeixement propi.

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

4.12. PARTICIPACIÓ: MOVIMENT DE DONES

Proposta:

Cal	potenciar	i	afavorir	les	formes	de	relació	plural	i	no	jeràrquica,	com	les	xarxes	de	relació	entre	dones	i	
grups	de	dones	diversos	per	tal	de	fer	visible	la	nostra	peculiar	experiència	i	aportació	al	tan	necessari	procés	
de	transformació	política.	Però	això	vol	dir	recursos	materials,	econòmics	i	de	temps	que	permetin,	entre	
altres	coses,	remunerar	una	part	del	treball	de	gestió.

Resposta:

És una estratègia de la Regidoria de Dones a través del CIRD la de reforçar la creació i 
consolidació de xarxes de dones. També és un espai d’interrelació i treball de transformació 
política el Consell de Dones de Barcelona i els Consells de Dones de Districte.

Per altra banda, es reconeix la importància de les xarxes formals i informals entre les dones. 
Un exemple d’aquest reconeixement és el premi 8 de març  Maria Aurèlia Capmany quan, 
l’any 2002, va ser dedicat a les xarxes de dones. El projecte guardonat, “Enxarx@’t”,  
impulsa una xarxa de dones en l’àmbit dels districtes i de la ciutat aprofitant les avantatges 
de les noves tecnologies. 
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Comprenent la demanda de remunerar una part del treball de gestió per potenciar les xarxes, 
l’Ajuntament potencia entitats del teixit associatiu femení que responen a objectius comuns 
en l’àmbit del gènere, atorgant subvencions anualment per al finançament d’aquestes entitats. 

Destaca la signatura recentment d’un conveni entre la Regidoria de Dones i Joventut i la 
entitat de 2n grau-Xarxa Feminista, que agrupa múltiples entitats de dones de la nostra ciutat. 

 Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

4.13. PARTICIPACIÓ: MOVIMENT DE DONES

Proposta:

Cal	recuperar	la	història	del	moviment	feminista	i	la	genealogia	de	les	dones	que	han	fet	possible	que	avui	
siguem	on	som	i,	sobretot,	un	record	emocionat	per	a	les	dones	del	36.	

Resposta:

S’ha posat en marxa un projecte de recuperació de la memòria històrica de les dones dels  
districtes  a través de la col·lecció Dones i Moviments Urbans amb la publicació de 6 números 
(Sant Martí, Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Ciutat Vella i l’Eixample). 
Aquesta col·lecció està dirigida per la historiadora Isabel Segura. 

Així mateix, dins el procés de recuperació de la memòria històrica col·lectiva dels anys de la 
guerra civil i del franquisme s’hi inscriu el projecte “Les dones del 36”, que està recuperant 
tota la informació de les dones que hi varen participar.

• Les dones del 36 també disposen d’una plaça al districte de Gràcia en la seva memòria 
• Se’ls ha atorgat la Medalla d’honor de la ciutat

Per altra banda, l’any 2007 s’edità el Llibre Dones en transició de la professora Mary Nash. 

Finalment, s’ha portat a terme aquest any, un acte de reconeixement a les Dones catalanes al 

camp d’extermini de Ravensbrück i està previst organitzar un altre al 2010.

Durant el mesos de juny i juliol del 2009 s’han organitzat diferents actes de reconeixement 
al paper de les dones en els fets de la Setmana Tràgica.

Així mateix, la Regidoria de Dones i Joventut  participa en la ponència del nomenclàtor urbà 
per incentivar, amb èxit, que es posin noms de dones als espais de la ciutat i així recuperar 
la genealogia femenina de Barcelona. 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

4.14. PARTICIPACIÓ: RELACIÓ AMB  L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Proposta:

Remarquem	que	els	grups	de	dones	són	agents	socials	i	interlocutors	entre	les	dones	i	el	poder	municipal.

Resposta:

L’espai d’interlocució entre les dones i el govern municipal és el Consell de Dones de 
Barcelona i els Consells de Dones dels Districtes.

El Consell de Dones és un òrgan consultiu de l’Ajuntament de Barcelona on hi participen dones 
i col·lectius de dones per tractar els temes d’actualitat d’interès per a les dones de Barcelona 
i, en concret, sobre aquelles competències i funcions que suposin una millora del benestar i 
de la qualitat de vida del conjunt de la població, però especialment de les dones de Barcelona.

Les dones són presents també a la resta de Consells Municipals de la Ciutat (vegeu proposta 4.1.)

El Consell de Dones de Barcelona disposa d’una persona representant al Consell de Benestar Social. 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina
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4.15. PARTICIPACIÓ: RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Proposta:

Reclamem	que	se’ns	tingui	informades;	el	dret	a	la	informació	és	un	dret	de	ciutadania	essencial	i	és	una	
forma	bàsica	de	participació.

Resposta:

Oferir informació i assessorament és el primer objectiu del Centre Municipal d’Informació i 
Recursos per a les Dones (CIRD) que té a més altres funcions, com és el suport a l’associacionisme. 

El CIRD ofereix informació de serveis per a les dones, ja siguin generals com específics. 
Facilita també informació d’actualitat per al coneixement global de la realitat, alhora que 
és un centre de documentació i biblioteca especialitzada en temes d’interès específic per a 
les dones.  La informació que proporciona el CIRD està disponible a la seva web, i a més es 
gestiona una agenda d’activitats mensual que s’envia per correu electrònic.

El Consell de Dones es també el punt d’informació i debat de seguiment de les polítiques 
municipals adreçades a les dones.

Existeixen a Barcelona 10 Punts d’Informació i Assessorament a les Dones, que faciliten 
informació de qualsevol servei i que a més presten assessorament jurídic i atenció psicològica.

Des de la Regidora de Dones i Joventut s’elaboren materials de difusió dels serveis i dels 
espais de participació (vegeu punt 4.1.)

A través dels canals habituals de comunicació municipals com la revista Barcelona Informació, 
els suplements dels districtes o la web s’informa dels serveis i de les activitats adreçades a les 
dones. A més s’ha iniciat aquest mes de setembre l’edició de la revista Món Dones. 

La regidoria de Dones i Joventut participa amb la resta de serveis a la mostra de serveis municipals 
la Ciutat de les Persones durant les festes de la Mercè, on a través d’un estand informa dels serveis 
que s’ofereixen i pretén cada any sensibilitzar a la ciutadania sobre un tema diferent .

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

4.16. PARTICIPACIÓ: RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Proposta:

Reclamem	que	es	doni	valor	polític	a	les	propostes	i	iniciatives	dels	grups	de	dones	i	que	s’assumeixin	a	la	
pràctica	de	la	vida	municipal.

Resposta:

Les dones a Barcelona tenen canals propis de participació, espais propis de participació, i un 
nivell d’impacte en les polítiques públiques elevat.

Les seves demandes són recollides i apareixen transformades en actuacions concretes. Són 
partíceps de l’elaboració del Programa d’Acció Municipal de les Dones (PAM-Dones), en 
els diferents Plans Municipals per a les dones, en els diferents Plans Municipals contra la 
violència vers les dones,  del Pla per l’Abordatge Integral del Treball Sexual. I també a d’altres 
plans que no són específicament per a les dones com: el pla d’inclusió social, l’adreçat a la 
gent gran, el pla per a la interculturalitat, el pla de l’habitatge, el pla per a l’atenció de les 
drogodependències...

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 
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4.17. PARTICIPACIÓ: RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Proposta:

Proposem	un	debat	a	cadascun	dels	òrgans	municipals	de	participació	per	 tal	de	definir,	 sense	 limitació	
prèvia,	com	es	vol	desenvolupar	l’experiència	de	participació	institucional.	I	en	aquest	sentit	es	pot	comen-
çar	pel	Consell	de	Dones	de	Barcelona	i	anar	revisant	altres	instàncies	de	participació	com	els	consells	de	
districte,	audiències,	consultes	ciutadanes,	etc.

Resposta:

Cada vegada més, s’accepta que la perspectiva de gènere s’ha d’incoporar al conjunt de les 
polítiques públiques. En aquest sentit, el Consell de Dones de Barcelona està representat al 
Consell de Ciutat, al Consell d’Habitatge Social, al Consell de Benestar Social, al Consell 
d’Immigració, i aviat ho estarà al de Gais i Lesbianes, a més en tots els districtes existeixen el 
consells de dones territorials. De la mateixa manera, el Consell de Joventut està representat 
dins el Consell de Dones. Així doncs, la tendència és cap a un abordatge conjunt i transversal 
de les necessitats.

Per altra banda, i a instàncies de la Permanent del Consell de les Dones de Barcelona, 
actualment s’està revisant el reglament del Consell de les Dones de Barcelona, per tal de 
millorar el seu funcionament. 

També està en procés d’elaboració el Pla director de participació de l’Ajuntament de 
Barcelona.

 Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

4.18. PARTICIPACIÓ: RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL 

Proposta:

Insistim	que	el	Consell	de	Dones	ha	de	ser	obert,	sense	limitacions	als	grups	de	dones	i	superar	la	forma	
tradicional	de	representativitat	i	tots	els	entrebancs	que	suposa	el	protocol	i	la	burocràcia.	Si	és	un	òrgan	

consultiu,	hauria	de	ser	autònom	de	l’Administració	i	si,	com	fins	ara,	hi	participa	aquesta,	hauria	de	ser	
vinculant.	O	potser,	encara	millor,	convindria	tenir-los	tots	dos.	

Resposta:

El tipus de participació del Consell de Dones no és una dinàmica tancada, sinó que pot anar 
canviant segons les voluntats i necessitats. De fet, el Novembre de 2001, el Consell de les 
Dones de Barcelona va dur a terme una sèrie de canvis normatius per ampliar i diversificar 
les dones participants, incloent grups de fet i persones a nivell individual. A més, es crearen 
tres grups de treball: un, sobre violència masclista; un segon, sobre vida quotidiana i un 
tercer amb la missió de fer el seguiment transversal de les polítiques municipals. En el mateix 
sentit, es renovaren també els Consells als districtes, amb canvis de normativa que permeten 
la participació a nivell individual.

Actualment, el Consell de Dones de Barcelona, a  instàncies de la Comissió Permanent,  
està treballant en un nou reglament que té per objectiu millorar el seu funcionament i  
ampliar la participació, sumant-hi aquelles entitats mixtes on existeixi un grup de dones 
amb funcionament propi.

El Consell de Dones és un òrgan participatiu i consultiu, les propostes del qual, habitualment, 
es plasmen després en una actuació municipal. II Congrés de les Dones, Pla d’Acció 
Municipal...

Aquesta vinculació directa entre propostes i actuacions fa que el Consell de Dones, sent un 
òrgan vinculat a l’Ajuntament, pugui ser consultiu i no vinculant sense perdre el sentit, ja 
que tot i que les decisions no són vinculants, si que són escoltades i tenen una repercussió 
important sobre les polítiques que s’implementen.

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés:
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 
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4.19. PARTICIPACIÓ: RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

Proposta:

Remarquem	que	cal	promoure	un	canvi	de	prioritats	de	manera	que	a	totes	 les	actuacions	municipals	es	
tinguin	presents	les	diverses	formes,	espais	i	escenaris	de	participació	de	les	dones	a	la	ciutat.	Es	tracta	de	
canviar	la	direcció	de	la	relació	política.	L’Administració	ha	de	reconèixer,	valorar	i	tenir	present	la	parti-
cipació	de	les	ciutadanes.	Nosaltres	ja	hi	participem.	Les	dones	sempre	hi	hem	participat.

Resposta:

L’Ajuntament reconeix i potencia la participació de les dones. D’aquest reconeixement en 
sorgeixen impulsos cap a moltes bandes. En són exemples:

El Consell de Dones de Barcelona i els Consells de Dones  dels districtes funcionen i prenen 
decisions que es transformen en polítiques de la Regidoria.
S’està donant suport tècnic a la participació als districtes.
També es promou la participació al Grup Dona del Consell Municipal de Benestar Social, o 
als Consells ciutadans, Consells de Districte, etc. 
Es disposa d’un Punt d’Informació per a les dones (PIAD) a cada districte.

Amb la implementació del Programa d’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona 
s’aconseguirà la reorganització, millora, desenvolupament i avaluació dels processos de les 
polítiques públiques, de manera que la perspectiva de gènere s’incorpori a totes les polítiques 
i a tots els nivells i en totes les fases, per part de tots els actors implicats. 

Forma part de la quarta ponència del Primer Congrés: 
“Transformem la ciutat donant valor a la participació de les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

5. ESPAIS I TEMPS

5.1. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE

Proposta:

Construir	habitatges	de	 lloguer	 subvencionats	 i	assequibles	als	diferents	nivells	 socioeconòmics	 segons	 la	
diversitat	de	les	necessitats	de	les	persones.	

Resposta:

Durant aquests deu anys s’ha incrementat de forma important el lloguer públic vinculat al 
nivell de renda, pensat per a aquelles persones que tenen moltes dificultats per a accedir a un 
lloguer en el mercat lliure immobiliari. L’habitatge dotacional ha representat una nova fórmula 
d’emancipació per als i les joves, en el seu primer accés a l’habitatge mentre que, l’adreçat a 
la gent gran, ha tingut una gran importància en facilitar un habitatge adequat a les condicions 
personals i econòmiques de la gent gran, especialment per a moltes dones, amb un lloguer 
subvencionat en funció de les seves rendes. A part de l’habitatge dotacional que s’ha dut a terme 
s’estan incorporant altres criteris per a l’accés a l’habitatge dotacional, amb la consideració 
de protegir col·lectius específics amb fragilitat relativa. Entre aquests nous grups, se situen les 
persones amb vulnerabilitat econòmica i social, o les dones víctimes de violència masclista, com a 
objectiu específic en el nou Pla d’Habitatge de Barcelona (2009-2016).

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.2.  ESPAIS I TEMPS: HABITATGE  

Proposta:

Promoure	 l’oferta	d’habitatge,	 especialment	 en	 el	 sector	públic,	amb	una	gamma	més	àmplia	de	 tipus,	
tant	de	dimensions	com	de	distribucions,	més	petits,	més	grans	i,	sobretot,	més	flexibles	i	adaptables	a	les	
diferents	necessitat	i	al	cicle	de	la	vida.	
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Resposta:

S’ha introduït l’habitatge dotacional, com a fórmula més flexible, d’habitatge petit, adaptat 
a les necessitats de col·lectius específics. La normativa per habitatges protegits defineix 
uns límits de dimensions, per famílies estàndards i nombroses, que limita aquests aspectes. 
Des del Consorci de l’Habitatge, malgrat aquestes limitacions, s’introdueixen aspectes que 
permetin una major flexibilitat en l’adaptabilitat de l’habitatge, sempre que sigui possible.

S’ha creat el 2008 el Consorci d’Habitatge.

S’ha iniciat el 2009 la gestió del nou model d’oficina d’habitatge als 10 districtes de la ciutat, 
amb una finestreta única per a tota la tramitació i que disposa dels serveis de rehabilitació, 
ajuts a lloguer, adjudicacions d’habitatge i suport a les problemàtiques d’habitatge privat.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.3. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE

Proposta:

Rehabilitar	edificis	d’habitatge	en	mal	estat	i	mancats	de	condicions	d’habitabilitat.

Resposta:

S’han dut a terme campanyes en aquest sentit per part de l’Institut Municipal de Paisatge 
Urbà i Qualitat de Vida, o dels ajuts de la Generalitat. Aquestes campanyes inclouen ajuts 
econòmics per a la supressió de barreres arquitectòniques i, per a l’adaptació de l’accés a 
edificis privats i interiors dels mateixos (cobrint fins a un 20% del total del cost de les obres). 

A més, hi ha ajuts específics per a la millora de les condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
Actualment, s’està en procés de la unificació de la tramitació d’aquests ajuts, incrementant 
la seva quantia.

El programa d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors adreçat a tots els edificis amb possibilitat 
d’implantació, millora els ajuts i contempla les situacions de persones amb menys recursos.

Els ajuts de la Llei de barris i de les Àrees de Rehabilitació Integral, permeten implementar 
territorialment accions d’intervenció integral, adreçades tant a la rehabilitació física como a 
la sostenibilitat ambiental, el benestar social o la dinamització econòmica de les zones sobre 
les que s’actua.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.4. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE

Proposta:

Utilització	de	les	plantes	baixes	d’alguns	edificis	com	habitatges	per	a	persones	amb	discapacitats,	modifi-
cant	si	s’escau	les	ordenances	municipals	que	regulen	el	tema.

Resposta:

En les promocions del PMH es solen destinar aquestes plantes per a persones amb 
discapacitat.  Les ordenances municipals permeten l’adaptació de plantes baixes, sempre que 
es pugui obtenir la cèdula d’habitabilitat, és a dir, que compleixin les condicions d’habitatge 
i no estigui esgotada l’edificabilitat de l’edifici. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
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5.5. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE

Proposta:

Fomentar	 la	 recuperació	 de	 nuclis	 d´habitatges	 antics,	 ocupats	 per	 una	 sola	 persona	 o	 buits,	 tot	 creant	
serveis	comuns	que	potenciïn	l’intercanvi,	la	convivència	i	les	relacions	de	veïnatge,	especialment	adreçats	
a	les	dones.

Resposta:

S’han adquirit alguns espais singulars per al seu destí com a habitatges dotacionals. A 
Ciutat Vella s’ha aprovat una modificació de planejament per a la expropiació i conversió en 
habitatge protegit de diversos edificis. Són expropiacions d’edificis privats que no atenen a 
les ordres de conservació. 

S’ha creat el Servei suport a les constitucions de comunitats de propietaris i s’ha editat una 
Guia de suport a les comunitats, per enfortir les comunitats de veïns i dotar-les d’eines per 
millorar les gestions i les relacions.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana

5.6. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE

Proposta:

Construcció	d’habitatges	socials	amb	serveis	comunitaris.	

Resposta:

Actualment s’està aplicant en els habitatges dotacionals. Es fa més difícil d’aplicar en 
habitatge protegit, segons la normativa vigent, a partir de la seva consideració com a 
habitatges complerts.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.7. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE 

Proposta:

Aplicació	de	mesures	de	pressió	fiscal	 sobre	els	propietaris	de	vivendes	buides,	a	partir	d’un	període	de	
temps	limitat.

Resposta:

El nombre d’habitatges realment buits a Barcelona se situa molt per sota del 5% de 
desocupació friccional que podria considerar-se necessària per facilitar la mobilitat i el 
funcionament del mercat residencial.

L’increment de l’IBI pels habitatges buits és difícil d’aplicar, mentre no hi hagi la normativa 
que defineixi la consideració de l’habitatge buit.

Un dels objectius del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 és promoure la mobilització del 
parc buit d’habitatges. Per a tal fi, a més a més de mesures enfocades a incentivar la rehabilitació, 
s’impulsen  accions i programes de mediació i concertació entre propietaris i llogaters.
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Les Borses d’Habitatge de Lloguer de Barcelona, ofereixen un servei de mediació públic per 
trobar un habitatge de lloguer en el mercat privat a un preu assequible, oferint al propietaris 
uns avantatges per a la posada al dia del seu habitatge, podent  accedir a subvencions a fons 
perdut per realitzar millores a l’habitage i la cobertura dels riscos del lloguer mitjançant una 
assegurança contra impagaments i multirisc. Per la seva part, el llogater té accés a un lloguer 
assequible i, a més, es beneficia del finançament de determinades despeses, com les inicials 
de contractació, en casos de necessitat social. Els habitatges que es cedeixen a la Borsa, 
gaudeixen també d’una bonificació del 50% de l’IBI.

El Programa de cessió d’habitatges desocupats es gestiona a través d’ADIGSA i dels ens 
gestors de les borses de lloguer social. Aquest programa consisteix a oferir als propietaris una 
renda periòdica a canvi de la cessió, per un termini no inferior a 6 anys.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.8. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE  

Proposta:

Facilitar	l’habitatge	de	lloguer	públic,	amb	caràcter	d’urgència,	temporalment,	per	a	protegir	dones	expo-
sades	a	la	violència	domèstica	i	a	d’altres	conflictes.

Resposta:

Aquesta proposta té diferents nivells de resposta:

1. Accés a l’habitatge: es tracta de facilitar a aquestes dones l’accés al mercat ordinari de 
lloguer, a l’oferta de pisos dotacionals (per a joves i gent gran), a l’habitatge de protecció 
oficial, i a l’habitatge per a col·lectius vulnerables o persones amb necessitats socials, 
mitjançant l’adopció de mesures de discriminació positiva. 

Amb aquest objectiu s’ha acordat la consideració com a col·lectiu específic a les dones que 
pateixen o han patit situacions de violència masclista, amb la reserva del corresponent 
contingent especial, tal com defineix la llei del dret a l’habitatge, dins del nou Pla d’Habitatge 
de Barcelona.

Pel que fa a l’accés al mercat ordinari de lloguer, fa anys es va posar en marxa el Pla de 
Suport per l’Accés a l’Habitatge que gestiona el Consorci de l’Habitatge juntament amb la 
Gerència d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona i que està adreçat als 
col·lectius de població especialment vulnerables (on haver patit violència masclista és un 
element que es té en compte).

Amb l’aprovació del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, es destinarà una reserva de 
contingent especial per a persones i col·lectius amb vulnerabilitat econòmica i social, dotat 
amb els habitatges del Fons de lloguer social.

El Pla contempla també l’atenció de les emergències socials. Els habitatges destinats a 
emergències socials tenen la funció de cobrir situacions imprevistes que es produeixen 
a causa d’un fet extraordinari o d’una situació sobrevinguda que obliguin a les persones 
amb especials dificultats econòmiques i socials a abandonar el seu habitatge. L’accés és per 
adjudicació directa de la mesa de valoració d’emergències.
Es crea el Fons Públic d’Habitatge de Lloguer Social. Els habitatges del fons es destinaran 
a cobrir, en primer lloc, les situacions d’emergències socials, i en segon lloc, a atendre les 
situacions de vulnerabilitat social i econòmica. 

2. Pel que fa a l’acolliment d’urgència, el Pla Municipal contra la violència vers les dones 
es compromet a crear el primer Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències per violència 
masclista que està previst entri en funcionament l’any 2011. En aquest moment es disposa del 
local i s’està fent la reforma de l’edifici per tal d’adequar-lo a la funció prevista. 

Actualment l’Ajuntament proporciona acolliment d’urgència a totes les dones que el 
necessiten i als seus fills i filles, allotjant-les en els recursos conveniats disponibles tant en 
l’àmbit de la ciutat com de la província de Barcelona, tot assumint el cost de les places 
ocupades a càrrec íntegrament del pressupost municipal.

3. Pel que fa a l’acolliment temporal, l’Ajuntament disposa des de 1986 d’una Casa d’Acollida 
(depenen del Consorci de Serveis Socials), pròpia amb 10 habitacions i una capacitat màxima 
de 27 places, els costos de la qual, assumeix íntegrament l’Ajuntament en ser competència 
voluntària i no pas delegada de l’Administració competent (Generalitat de Catalunya). A 
més, l’Ajuntament té conveniades totes les places d’un pis tutelat (6 habitacions i un màxim 
de 12 places) amb una entitat privada.
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Per últim, cal afegir la posta en marxa l’any 2009 de dos pisos pont que anualment es veuran 
incrementats mitjançant l’acord establert amb el Patronat Municipal de l’Habitatge, com a 
dotació de la reserva específica del contingent adreçat a dones víctimes de violència masclista.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.9. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE

Proposta:

Prioritzar	les	persones	del	barri	amb	més	necessitat	per	a	l’ocupació	dels	nous	habitatges	socials.

Resposta: 

L’accés a l’habitatge, a partir del compliment de tots els requisits, es fa per sorteig, com 
a fórmula més igualitària. Les situacions d’emergència o d’urgència social que es puguin 
donar en qualsevol moment, s’atenen de forma immediata, a través de recursos temporals o 
definitius, segons les disponibilitats. 

Els habitatges d’accés per baremació, ja responen a una puntuació en funció de la situació 
personal. Es preveu que l’accés de contingents especials (persones amb discapacitat, gent 
gran, col·lectius vulnerables) es faci per baremació.

Existeix una reserva territorial del 25% per a persones empadronades en els barris compresos 
en un radi de 500 metros a l’entorn de l’edifici d’habitatges, en totes les promocions 
d’habitatge protegit.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.10. ESPAIS I TEMPS: HABITATGE

Proposta:

Incrementar	i	agilitzar	els	recursos	adreçats	al	pagament	de	lloguers	a	les	dones	per	evitar	els	desnonaments.	

Resposta:

Els serveis socials intervenen en casos de risc de desnonament; exerceixen de mediadors i 
també de suport econòmic.

També s’ha creat el Servei del Magatzem de Desnonaments, que és un servei d’emmagatzematge 
temporal de les pertinences de les famílies que han patit desnonament fins que es trobin amb 
disposició de recuperar-les. 

Els ajuts al lloguer de la Generalitat, que es tramiten a través de les Oficines d’Habitatge de 
Barcelona, han contribuït de forma important al suport del pagament de lloguers, evitant 
situacions de risc de pèrdua de l’habitatge per situació econòmica.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana

5.11. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Incrementar	i	mantenir	el	verd	urbà.	

Resposta:

L’any 2000 es recomptaven a Barcelona 63 parcs públics i 1.492 espais verds, amb un creixement 
anual mitjà del 10%. Des de l’any 1981 s’havien duplicat el nombre de metres quadrats de verd 
urbà per habitant; sent a l’any 2000 de 6,48 m2/habitant. I l’arbrat viari havia passat de 80.183 
(any 1981) a 149.610 unitats (any 2000). Amb aquesta voluntat d’augmentar els espais de zona 
verda a Barcelona, la planificació actual i futura, compta amb una inversió important en nous 
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parcs verds i en la millora i acondicionament dels existents, per a oferir nous espais d’oci i 
de lleure de proximitat per a la ciutadania. Tot i l’elevada densitat urbanística de la ciutat, 
la presència d’un gran component vegetal s’ha establert a les intervencions municipals. En 
total, l’any 2011 estaran construïdes 19 hectàrees d’espais verds nous, s’hi hauran rehabilitat 
integralment 10 parcs i s’acabaran els treballs de millora en 16 parcs més, a part de les actuacions 
en parcs singulars com el Park Güell, Collserola i Montjuïc.

Per altra banda, l’altra actuació per a posar els espais a disposició dels infants i les famílies del 
barri és la renovació del mobiliari de jocs infantils en les àrees de joc de la ciutat.

Cal dir que tot això s’inscriu en la preparació del Pla Estratègic del Verd urbanístic, que pretén 
definir i acordar el desenvolupament del verd a Barcelona per als propers 15 anys. L’objectiu  
és  definir  una  visió estratègica a mitjà i llarg termini per a planificar un model de ciutat 
mediterrània més sostenible, amable i dirigida a la ciutadania i al seu temps lliure, a partir 
d’un canvi de concepció dels espais verds, per tal que esdevinguin un element estructural de 
l’urbanisme en lloc de fer merament una funció ornamental. En aquesta línia, durant el present 
mandat es començarà la transformació del Pg. Sant Joan en un corredor verd urbà, que connecti 
el Parc de la Ciutadella amb els parcs dels tres turons i Collserola.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.12. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Evitar	la	densificació	dels	barris	amb	l’ocupació	del	sòl	lliure	per	edificacions.	

Resposta:

S’ha incorporat a la política d’urbanisme aquesta visió dels barris com a espai de convivència 
i la necessitat d’espais no edificats. Per ampliar aquesta informació veure l’apartat Espais 
verds de proximitat. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.13. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS 

Proposta:

Incrementar	els	serveis	de	neteja	de	la	ciutat.	

Resposta:

L’any 1999 va entrar en vigor la contracta de neteja actualment vigent (fins octubre 2009), 
per la qual es va crear un sistema únic que integrava tant la neteja com la recollida de 
residus. Des de l’aplicació inicial d’aquest sistema s’han anat incrementant els serveis al llarg 
d’aquests anys. Per exemple, l’any 2001 implicava 2.101 llocs de treball i 944 vehicles, mentre 
que l’any 2006 ja suposava 2.925 llocs de treball (+39%) i 1.200 vehicles (+27%). Cal tenir 
en compte que durant aquest mateix període la població de Barcelona s’ha mantingut molt 
estable. Aquest increment de recursos s’ha materialitzat en la millora de molts dels serveis 
que es presten: s’ha augmentat un 30% la freqüència de buidat de papereres (juntament amb 
un increment del 11% de papereres instal·lades), s’han augmentat els equips de retirada de 
voluminosos (mobles i trastos), s’ha creat un equip de promotors cívics (amb una mitjana 
permanent de 50 promotors) i també un equip de suport especial a la Guàrdia Urbana (per 
operacions de neteja excepcionals), i s’ha endegat un programa d’actuacions específiques a 
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barris pel qual es realitzen operacions de baldeig amb aigua, escombrat i desbrossament. A 
banda de la contracta esmentada, també existeix un servei de neteja de graffitis que durant 
els darrers anys ha ampliat notablement la seva capacitat. El 2004 hi havia 10 equips que 
van netejar una superfície de 239.760 m2, mentre el 2007 es va ampliar fins a disposar de 26 
equips que van netejar 503.598 m2 (+110% de la superfície netejada).

Finalment, durant el 2008 s’han aprovat els plecs de condicions, concursat i adjudicat la 
nova contracta de neteja i residus pel període 2009-2017. Entre les novetats que aportarà la 
nova contracta (entrarà en vigor el novembre de 2009) en matèria de neteja destaquen, a més 
d’un increment general dels equips i la freqüència, una major adaptació de les operacions 
a les especificitats de cada barri, un reforç dels equips d’intervenció immediata, l’aplicació 
de tractaments preventius de l’embrutiment, i la reducció dels impactes ambientals generats 
per aquesta activitat (consum d’energia i aigua, soroll).

Així mateix s’estan implementant progressivament contenidors adaptats. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.14. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Pacificar	les	zones	d’especial	pol·lució	acústica	i	ambiental.

Resposta:

Barcelona va regular la qüestió del soroll a la ciutat mitjançant un capítol en l’Ordenança del 
medi ambient l’any 1999, abans que existís cap marc legal estatal o autonòmic sobre la matèria. 

L’any 2001 es va engegar el Pla municipal per a la minoració de la contaminació acústica, que 
inclou actuacions com l’asfaltat de carrers amb pavimentació sonoreductora, la subvenció de 
millors aïllaments acústics i tèrmics als edificis, campanyes per reduir el soroll a les zones 
de lleure i oci nocturn, campanyes d’informació i control per a reduir el soroll de certes 
motocicletes, i l’aplicació d’inhibidors acústics en locals d’oci.

Durant la tardor de 2008 es va presentar el nou mapa estratègic del soroll, que a més 
d’incloure una diagnosi precisa de la qüestió, s’hi acompanya d’uns nous plans d’actuació a 
nivell de districte, d’aprovació prevista durant els primers mesos de 2009. En paral·lel, també 
està en procés de revisió l’Ordenança del medi ambient per adaptar-la a les novetats legals 
en matèria de soroll, i per  incorporar l’aprenentatge generat durant els anys d’aplicació del 
vigent Pla municipal per a la minoració de la contaminació acústica.

A banda d’aquestes mesures específiques, durant els darrers anys s’ha desenvolupat una 
política general de pacificació del trànsit (el principal causant de soroll), mitjançant la 
reforma d’algunes vies urbanes per reduir el volum de vehicles que circulen, la transformació 
de molts carrers per introduir la prioritat per als vianants, i l’extensió de les zones 30. Es 
preveu que quan acabi el 2009 la ciutat comptarà amb 215 quilòmetres de carrers delimitats 
per Zones 30. Les Zones 30 són una part importantíssima del compromís amb la pacificació 
del trànsit adoptat pel Pacte per la Mobilitat. En definitiva, es tracta d’augmentar la superfície 
i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants així com de millorar la seguretat viària 
i el respecte entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de transport. Les Zones 30 
impliquen un repartiment de l’ús de l’espai públic de manera equilibrada entre els diferents 
usuaris. Manté la circulació dels vehicles per sota dels 30 quilòmetres hora i representen un 
espai on els ciclistes poden circular per la calçada amb seguretat.

També s’ha incrementat considerablement l’arbrat viari i en general la dotació d’espais 
verds, que generen un lleu efecte d’apantallament i absorció del soroll.

En relació a la pol·lució ambiental, són d’aplicació les dues polítiques anteriors esmentades: 
pacificació del trànsit i increment del verd urbà. Val a dir que a Barcelona s’enregistra 
una proporció d’ús del vehicle privat (principal focus de contaminació) força baixa en els 
desplaçaments interns (al voltant del 25%), però en canvi és molt significativa encara en els 
desplaçaments de connexió amb l’entorn metropolità (al voltant del 50%). 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana
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5.15. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Crear	espais	de	convivència	entre	animals	de	companyia	i	de	les	persones	en	els	espais	públics,	i	fer	campa-
nyes	de	sensibilització	per	la	responsabilització	de	les	persones	propietàries	dels	mateixos.

Resposta:

Aquest objectiu queda recollit dins el Projecte Integra (s’engega l’any 2002). És un projecte 
educatiu de ciutat que té la finalitat d’establir un nou model de gestió de la convivència de 
les persones amb els animals de companyia (presència i convivència equilibrada, qualitat de 
vida, tinença responsable...).

A més, periòdicament es realitzen campanyes de sensibilització en relació als animals 
de companyia. Així, pel Nadal es fan habitualment campanyes per promoure la tinença 
responsable i evitar l’adquisició irreflexiva de mascotes, i per l’estiu es realitzen campanyes 
específiques per evitar l’abandonament.

Durant el mandat 2004-2007 s’han creat 20 noves àrees de gossos en parcs i jardins de la 
ciutat, d’una superfície aproximada de 400 m2 cadascuna.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.16. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Avançar	en	l’organització	de	la	ciutat	en	el	sentit	que	s’incrementi	la	flexibilitat	dels	horaris,	en	tots	els	
serveis	i	molt	especialment	en	els	d’atenció	a	les	persones.	

Resposta:

El canvi més notori és el de l’ampliació dels horaris de les escoles bressol municipals: S’aplica 

l’horari ampliat, que vol dir que hi ha una hora d’acollida als matins (de 8h a 9h) i una altra 
de tarda (de 16.30h a 17.30h), per a donar més marge a les famílies.  També hi ha acollida dels 
nens i nenes durant el Nadal, estiu i Setmana Santa, amb casals infantils. 

Per altra banda, s’han flexibilitzat altres horaris dels serveis municipals; per exemple 
l’obertura dels casals municipals de Ciutat Vella durant el mes d’agost. L’obertura els caps 
de setmana de les Biblioteques, Museus, etc. 

També destaca l’ampliació horària del metro durant els divendres i dissabtes.  

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

5.17. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Fomentar	l’educació	cívica	per	a	un	ús	responsable,	convivencial	i	compartit	de	la	ciutat	de	Barcelona.	

Resposta:

L’educació en el civisme s’ha anat traslladant a la ciutadania mitjançant sobretot 
campanyes de comunicació centrades en missatges de civisme, de consciència col·lectiva 
i de responsabilització cívica sobre els espais urbans i la convivència. L’eslògan que més 
campanyes de civisme ha aglutinat ha estat el de  “Fem-ho B”.

D’altra banda, també es va promoure l’Acord Cívic per a una Barcelona més neta i sostenible, que 
involucra les persones compromeses en les entitats de la ciutat que l’han signat fins a la data d’avui.

I, finalment, l’aprovació de la l’Ordenança de mesures per a fomentar i garantir la convivència 
a Barcelona. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
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5.18. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Crear	espais	intermedis	entre	l´habitatge	i	el	carrer	de	circulació	rodada,	dotats	de	verd,	mobiliari	urbà,	
àrees	per	estar,	jocs	de	criatures,	espais	d’ús	per	a	diverses	generacions	i	bona	il·luminació,	tot	dissenyat	
segons	les	necessitats	de	les	persones	usuàries.

Resposta:

A més de la política d’extensió del verd urbà, que es tradueix en la seva major part en la 
creació de noves àrees petites, d’ús bàsicament veïnal (atès que una ciutat tan construïda com 
Barcelona permet cada cop menys obtenir grans superfícies de verd), també s’hi aplica una 
política de recuperació d’espais públics com a zones de benestar i com a espais compartits. 
Possiblement l’element més emblemàtic d’aquesta política sigui la recuperació dels interiors 
d’illes de l’Eixample, però també s’han ampliat parcs com per exemple el del Clot o se n’han 
creat d’altres com el Central del Poblenou.

Seguint l’objectiu de crear espais convivencials durant el darrer mandat (2004-2007) s’han 
inaugurat 8 nous horts urbans, que sumats als 4 ja existents permeten disposar de 270 
parcel·les. En aquests horts, a més, es realitza un programa de treball amb escoles perquè els 
infants coneguin la realitat agrícola i mantinguin intercanvis amb les persones jubilades que 
gestionen els horts.

Durant el mateix període també s’han creat 10 noves àrees de joc infantil accessibles i s’hi 
han rehabilitat o renovat altres 186 àrees existents, i també s’hi ha incrementat la freqüència 
de neteja amb baldeig d’aigua d’aquestes àrees de joc. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés:
“L’espai urbà, els temps i les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.19. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Creació	d´espais	de	dones	per	facilitar	la	relació,	l´ajuda	mútua,	la	informació	i	potenciar	el	contacte	entre	
dones	de	diferents	cultures.

Resposta:

Experiències de treball amb dones de diferents cultures són els Programes de nous veïns i 
veïnes dels Districtes. 

Pel que fa a les accions centrades a facilitar les relacions entre les persones destaquen els 
projectes de Bancs del Temps. 

Pel que fa a les accions centrades a promoure l’apoderament i l’ajuda mútua entre les dones 
destaquen els tallers que s’ofereixen des dels Punts d‘Informació i Atenció a les dones 
(PIADS). 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana

5.20. ESPAIS I TEMPS: ESPAIS URBANS

Proposta:

Millorar	el	disseny	d´aquells	espais	que	actuen	com	a	barrera	dins	dels	barris,	per	tal	de	potenciar	i	possi-
bilitar	el	seu	ús.	

Resposta:

Evitar l’efecte barrera és actualment un objectiu clau de qualsevol construcció urbanística. 
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De fet, a Barcelona, els principals efectes barrera venien provocats per les infraestructures 
de transport, que esdevenien greus barreres físiques a la comunicació entre els barris de la 
ciutat. En aquest sentit, Barcelona ha eliminat la majoria d’aquestes barreres.

Durant aquests darrers anys s’han realitzat actuacions importants per permeabilitzar o fins i 
tot transformar totalment aquestes barreres. Possiblement les actuacions més emblemàtiques 
siguin el cobriment de la Ronda del Mig (actualment Rambla de Badal), el cobriment de la 
Gran Via a la sortida de Barcelona a l’alçada de les Glòries, la cobertura de la Ronda del 
Mig a l’alçada de la Quirón (de Lesseps al Camp d’Europa) o de la Ronda de Dalt a la part 
de Nou Barris. Eliminació del viaducte de la Ronda del Guinardó o la instal·lació d’escales 
mecàniques i ascensors en barris d’orografia complicada. 

També altres actuacions com les reformes de la Via Laietana i el tronc central de l’Avinguda 
Diagonal, l’actual enderrocament del tambor de Glòries, o el cobriment del metro de Sants 
són exemples de trasformació de la ciutat que, en aquest període de deu anys, han permès 
aconseguir aquests espais diàfans d’utilitat col·lectiva.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.21. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Cal	una	ciutat	de	distàncies	curtes	i	una	ciutat	polifuncional,	que	contempli	en	els	barris	la	instal·lació	de	
serveis,	habitatges	i	espais	de	treball	remunerat,	per	tal	d’evitar	els	desplaçaments	de	la	població.

Resposta:

La ciutat compacta amb barreja d’usos apropa l’oferta d’activitats i serveis a l’habitatge, 
facilitant una organització digna i sostenible de la vida quotidiana i afavorint així la integració 
i la igualtat d’oportunitats.

En aquests 10 anys s’han afavorit i fomentat les transformacions que potencien l’actual model 
de ciutat compacta amb barreja d’usos i que permeten la instal·lació de serveis, habitatges 
i espais remunerats als barris. Alguns exemples són la illa Fort Pienc, la Illa Villaroel, la 

recuperació d’interiors d’illa de l’Eixample, biblioteca central de la Sagrada Família, la 
remodelació de mercats (Santa Caterina i Barceloneta), biblioteques (Vila de Gracia, Jaume 
Fuster) i les transformacions en curs del Mercat del Guinardó, les Casernes de Sant Andreu, 
Fabra i Coats, Canòdrom, Alchemika, Cotxeres de Borbó i Can Batlló. Quan es creen nous 
teixits urbans també s’aplica el mateix model, un exemple és el nou barri de la Marina del 
Prat Vermell.

Des de l’urbanisme s’aposta per la transformació urbana que aprofundeix en el model de 
ciutat compacta, policèntrica, multifuncional i sostenible. Amb un urbanisme que eviti tota 
mena de segregació, tant per activitat, com per població. 

El projecte “73 barris” està aconseguint que cada barri de Barcelona pugui oferir als seus 
ciutadans i a les seves ciutadanes serveis de proximitat suficients per a garantir un benestar 
en la vida quotidiana dins el barri.

S’ha analitzat la distribució dels equipaments públics, des dels equipaments de salut fins a 
les escoles o els equipaments esportius, per tal de detectar aquelles zones urbanes on la falta 
d’aquests, obliga a les veïnes i veïns a desplaçar-se fora del barri. 

Cada barri ha de tenir el seu Centre d’Assistència Primària de Salut, ha de tenir la seva 
escola, el seu centre cívic, la seva plaça, etc. L’òptica adoptada a l’Ajuntament és la d’afavorir 
la “vida del barri” en el sentit d’aconseguir que les necessitats de la població quedin cobertes 
dins el seu entorn.

També en aquest sentit, s’han posat en marxa els busos de barri que realitzen circuits per 
dins dels barris. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs
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5.22. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Crear	una	nova	cultura	de	la	mobilitat	i	recuperar	l’espai	urbà	per	a	les	persones	que	caminen	i	per	a	les	
usuàries	del	transport	públic.	

Resposta:

Guanyar espais pels i les vianants amb l’ampliació de voreres és una prioritat. 

La superfície de places i carrers ocupa un 17% del total de la superfície de la ciutat. De la 
superfície de carrers, es destina el 65,4% per a vianants. 

VIA PÚBLICA 2003 2004 2005 2006 2007 %07/06

Km. De carrers 1.291,53 1.306,06 1.317,00 1.319,61 1.328,34 0,7%

Superfície total de Barcelona  
en quilòmetres quadrats

101 101 101 101 101,00 0,0%

Superfície destinada al vehicle  
en quilòmetres quadrats

11,01 11,02 11 02 11,02 9,52 -13,06%

Superfície destinada als i les  
vianants per quilòmetres quadrats

12,3 12,18 12,01 12,27 14,55 18,6%

Per altra banda, l’accessibilitat a les voreres és també prioritària. De fet, gairebé el 100% del 
passos per a vianants estan adaptats per a ser usats per persones amb cadires de rodes, cotxets, etc.

Per altra banda, s’han dut a terme remodelacions dels edificis d’organismes públics per 
a fer-los accessibles a persones amb distintes capacitats. En el mateix sentit, TMB ja ha 
adaptat la flota d’autobusos i es troba remodelant les estacions de metro (escales mecàniques, 
ascensors...) amb el mateix objectiu d’accessibilitat. Amb això es pretén fer central el transport 
públic a la ciutat, per a totes les persones independentment de la seva edat o disposició física.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana

5.23. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Planificar	les	xarxes	del	transport	públic	tenint	en	compte	la	diversitat	de	les	necessitats	de	les	persones.

Resposta:

S’ha incorporat la visió de què calia repensar els transports públics fent-los més propers, 
i per aquest motiu s’han incorporat al sistema de busos els autobusos de barri. També la 
idea de què hi ha persones, i en especial les dones, que no es mouen de casa a la feina 
i de la feina a casa sinó que es mouen entre espais propers i en poc temps per a fer una 
multiplicitat de tasques (l’escola dels nens i nenes, el mercat, la feina,...) i en aquest sentit 
amb la integració tarifària,  els trajectes amb transport públics que es realitzen durant una 
hora i quart computen com un sol trajecte.

La Entitat Metropolitana dels Transport (EMT) ha creat també diferents tipus de targes 
adreçades a diferents col·lectius amb necessitats especials:

Tarja Rosa: Per a persones més grans de 60 anys o en posessió del certificat de reconeixement 
de discapacitat de l’ICASS de la Generalitat de Catalunya. Amb ella es pot viatjar de forma 
gratuïta o bé amb tarifa reduida. Amb aquesta tarja també es pot accedir de forma gratuïta 
o amb preus reduits a museus i exposicions municipals, al Parc Zoològic i a instal·lacions 
esportives municipals.
Tarja T-12: És un títol de transport per a nenes i nens de 4 a 12 anys que els hi permet fer 
gratuitament un número il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari 
integrat dins de la mateixa zona on resideix. Té un cost d’emissió de 35 € i s’ha de renovar 
anualment.
El Passi Metropolità d’Acompanyant: És un document que acredita al titular per utilitzar 
els serveis de transport públic amb una persona que l’acompanyi sense que aquesta darrera 
hagi de pagar el viatge. Permet que les persones amb discapacitats puguin traslladar-se amb 
acompanyaments si els hi cal, sense un cost addicional.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 
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5.24. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Ampliar	la	xarxa	del	transport	públic,	i	dotar-la	de	més	freqüència	i	ampliació	de	la	franja	horària.	

Resposta:

Durant tots aquests anys s’ha anat ampliant de forma progressiva la xarxa de transport  públic  
(metro, autobusos, tramvia, bicicleta) a tots els barris de la ciutat i l’àrea metropolitana. 
L’entramat del TMB cada vegada arriba a llocs més perifèrics per a connectar tota la ciutat. 
A més, hi ha hagut un augment important del número de vehicles (aproximadament un 20% 
d’increment de la flota d’autobusos), i per tant, un constant augment de la freqüència de pas.

Busos nocturns: Barcelona disposa de 17 línies de busos nocturns que comuniquen el centre 
de la ciutat amb els diferents barris i amb diferens ciutats de l’entorn metropolità.

Reintroducció del Tramvia: Aquest 2009 s’ha acomplert el cinqué aniversari de la 
reintroducció del tramvia a la Regió Metropolitana de Barcelona amb un balanç de mes 
de 87 milions de viatges.S’ha consolidat com un mode de transport potent dins de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, millorant la mobilitat de tots els usuaris i totes les usuàries 
del transport públic. Amb dues xarxes –Trambaix i Trambesòs– i gairebé 30 quilòmetres en 
servei, el tramvia ha millorat la interconnectivitat de les ciutats per les quals discorre.

El sistema tramviari està format per un total de 29,2 km de xarxa, 6 línies, 55 estacions 
i 37 tramvies completament adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. La xarxa 
Trambaix circula pels següents municipis: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de 
Llobregat. 

Millora de les línies de metro: en els darrers anys s’han perllongat totes les línies de metro 
de la ciutat. S’han reforçat amb la creació de la L2 i està actualment en construcció la L9.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs

5.25. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Incrementar	la	interconnexió	de	la	xarxa	de	transport	públic	entre	els	barris	de	la	ciutat.	

Resposta:

Per a donar servei a la gent que es mou dins del propi barri, l’any 1999 es crea el Bus de 
Barri, que connecta punts d’interès del barri, però que alhora té connexió amb les xarxes de 
transport de metro i bus, per a poder vincular el servei de proximitat amb el de ciutat.

Les línies de ciutat també es planifiquen en sentit transversal i no només radial. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.26. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Integració	tarifària	o	bitllet	combinat	que	permeti	la	correspondència	entre	metro,	autobús	i	minibús.	

Resposta:

Des de l’any 2001, existeix integració tarifària entre Metro, autobusos urbans i interurbans, 
Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 



Balanç de les 92 propostes del I Congrés de les Dones de Barcelona

36

5.27. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Aplicar	la	normativa	d’abolició	de	barreres	arquitectòniques.

Resposta:

• L’accessibilitat als espais públics ha estat durant aquesta anys una prioritat. 
• S’han adaptat la totalitat de les voreres de Barcelona. En cada remodelació es té en 

compte la necessitat d’accés per a qualsevol capacitat. Gairebé el 100% del passos per 
a vianants s’han abaixat, és a dir, adaptats per a ser usats per persones amb cadires de 
rodes, cotxets, etc.

• Per altra banda, s’han dut a terme remodelacions dels edificis d’organismes públics per 
a fer-los accessibles a persones amb distintes capacitats. 

• També TMB ja ha adaptat la flota d’autobusos i es troba remodelant les estacions de 
metro (escales mecàniques, ascensors...) amb el mateix objectiu d’accessibilitat. 

• Amb el suport de l’Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat dins el  Pla 
d’accessibilitat, s’ha revisat l’accés als esdeveniments de ciutat, com és el festival Grec o 
la Cavalcada de reis, i als espais de ciutat, com ara parcs, jardins i platges. 

• S’han estudiat les barreres arquitectòniques dels events i els espais i s’hi ha anat donant 
alternatives (per exemple, amb actuacions com la instal·lació de passarel·les a les platges). 

• Per altra banda, l’ Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida disposa, des 
de 1997, d’un programa d’ajuts per a l’eliminació de barreres arquitectòniques. 

• Té especial rellevància el Programa d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors a la ciutat 
de Barcelona iniciat el 15 de setembre del 2008, i en aquest període ’ha incrementat 
en un 40% la instal·lació d’ascensors. Així, el nou programa, impulsat pel Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona, ha subvencionat la instal·lació de 222 ascensors, mentre que 
en el mateix període de l’any anterior la xifra va ser de 157.

Això suposa que en només un any, l’Ajuntament de Barcelona ha millorat l’accessibilitat a 
1.900 habitatges. Els nous ajuts cobreixen fins el 60% del cost de la instal·lació de l’ascensor 
fins a un màxim de 45.000 euros. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.28. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Generalitzar	a	la	ciutat	les	mesures	que	faciliten	la	mobilitat	i	l’accessibilitat	a	les	persones	amb	diferents	
capacitats.	

Resposta:

A part del que s’ha  explicat al punt anterior sobre accessibilitat, Barcelona ha treballat per a 
facilitar la mobilitat per a les persones amb diferents capacitats; TMB ha estat treballant per 
a adequar els transports a tot tipus de persones. Ha senyalitzat camins per a les persones amb 
dèficits visuals per a què puguin circular dins el metro, està canviant totes les estacions de 
metro per a dotar-les d’escales mecàniques i ascensors, ha col·locat dispositius especials a la 
flota de busos per a què puguin ser utilitzats per persones amb cadira de rodes , cotxets, etc.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
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5.29. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Millorar	el	retolament	en	general	de	la	ciutat	i	en	particular	dels	transports	i	dels	serveis	públics,	incorpo-
rant	els	llenguatges	específics	per	persones	amb	discapacitats	visuals.	

Resposta:

• Per tal de facilitar el moure’s per la ciutat a aquelles persones que tenen disminucions 
a nivell visual, s’hi han fet canvis en la senyalització dels transports per a col·locar rètols 
contrastats, amb cossos de lletra diferents i utilitzant pictogrames estandaritzats.

• A més, existeixen rutes marcades dins el metro per a facilitar-ne el camí. 
• Senyalització acústica de les parades de metro i als semafors per vianants.
• S’han incorporat senyalètica en relleu a les voreres a les parades dels autobusos per 

facilitar l’accés a persones amb discapacitat visual.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.30. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Crear	més	zones	tancades	al	trànsit.

Resposta:

A part de la remodelació dels carrers compartits entre trànsit rodant i vianants per a atorgar 
centralitat a les persones que caminen, també s’intenta recuperar els màxims d’espais 
possibles lliures de trànsit.

D’aquesta manera, s’han recuperat molts interiors d’illa de l’Eixample per a l’ús col·lectiu 
(sobretot amb places i ajardinaments). 

També han augmentat els carrers per a vianants o els carrers compartits entre vianants i 
transport públic, com el c/ Wellington.

El gran increment de les zones 30, exposat anteriorment també s’emmarca en les estratègies 
de pacificar el trànsit de la ciutat.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.31. ESPAIS I TEMPS: ACCESSIBILITAT

Proposta:

Retornar	la	centralitat	de	les	persones	en	l’espai	urbà.

Resposta:

Barcelona és una ciutat pionera en les reformes per a la pacificació del trànsit, i ho és perquè 
cada any es reformen carrers per a atorgar prioritat a les persones que caminen. 

Aquesta priorització de l’espai per a les persones que caminen és gradual i es va incrementant

Han anat augmentant les actuacions de reducció del trànsit rodat en alguns carrers de la 
ciutat, com per exemple al c/ Borrell, Av. Roma, c/ Provença... 

Finalment, zones 30 i els carrers de vianants i prioritat invertida que progressivament es van 
transformant al voltant dels nuclis antics de Barcelona.

S’ha realitzat una campanya conjunta amb el RACC per la millora de la seguretat viària dels 
vianants, amb una reducció del 54% dels atropellaments als passos de vianants senyalitzats 
per a la campanya.
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Creació de 15 nous camins escolars per treballar l’itinerari segur cap al centre escolar i assolir 
la conscienciació d’alumnes, pares i professors en els desplaçaments quotidians dels escolars

Barcelona ha estat capdavantera del sistema de bicicleta pública a nivell mundial. Avui ja té 
192.000 abonats, 400 estacions i 6.000 bicicletes.

Aquesta reducció del trànsit ha produït també una reducció del nivell de contaminació 
ambiental i del soroll.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.32. ESPAIS I TEMPS: SEGURETAT 

Proposta:

Creació	i	aplicació	d’una	normativa	de	seguretat	personal	en	els	edificis	i	espais	públics,	per	tal	d’incre-
mentar	la	seguretat	de	les	dones	i	la	sensació	d´habitabilitat	dels	espais	

Resposta:

Aquest objectiu de seguritzar l’espai públic per a les dones es treballa especialment des d’Urbanisme, 
ja que s’ha convertit en una directriu clara de les seves polítiques la necessitat de què les persones es 
sentin segures en els espais on habiten. I arran d’aquesta necessitat, s’han eliminat passos subterranis 
per a vianants com és el canvi de l’enllumenat públic cap a una il·luminació pensada per al vianant i, 
per a l’eliminació dels punts foscos de la ciutat (evitant racons en el disseny urbà).
 
Respecte a fa ara deu anys, un altre canvi, és el desplegament dels i les Mossos d’Esquadra 
i l’augment d’efectius tant d’aquests i aquestes com dels i les agents de la Guàrdia Urbana. 
Tots dos cossos duent a terme tasques de presència al carrer de forma coordinada per tal 
d’augmentar la sensació de seguretat. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana

5.33. ESPAIS I TEMPS: SEGURETAT 

Proposta:

Instal.lació	de	telèfons	i	punts	d’avís	a	les	andanes	i	passadissos	del	metro	i	a	les	parades	de	l’autobús.	

Resposta:

Aquesta instal·lació s’ha fet al metro tant als passadissos, andanes com als vagons.
Està encara pendent fer-ho a les parades d’autobusos.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 

5.34. ESPAIS I TEMPS: SEGURETAT 

Proposta:

Incrementar	la	il·luminació	en	alguns	carrers,	parades	d’autobús,	passadissos,	passatges,	etc.

Resposta:

Una de les actuacions més importants dutes a terme per a aconseguir augmentar la seguretat 
de les dones en els espais públics, és la nova política d’enllumenat públic. Des de la Regidoria 
de Medi Ambient es duu a terme un repàs dels carrers de Barcelona per a eliminar els punts 
foscos de la ciutat. El canvi es dóna amb fanals més baixos, que il·luminen de més a prop i 
centrats no tant en l’espai de trànsit rodat sinó en les voreres. S’està col·locant un enllumenat 
més clar i diàfan, amb més punts de llum més continuats, i encarats al vianant. 

Aquest canvi d’enllumenat seguritza molts carrers, i es pot notar el canvi especialment als 
carrers de la zona de Gràcia i de Ciutat .

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana
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5.35. ESPAIS I TEMPS: SEGURETAT 

Proposta:

Recuperar	la	figura	del	policia	de	barri	com	a	professional	al	servei	de	la	ciutadania	i	no	només	exercint	
funcions	repressives.

Resposta:

Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana han posat en marxa dispositius de proximitat (un 
model de policia comunitària que, juntament amb un augment dels recursos de personal 
efectiu, ha permès un contacte més directe amb la ciutadania, un millor seguiment dels casos 
i una resposta més personalitzada). 

Al mes de novembre de 2007 la Guàrdia Urbana de Barcelona va començar el desplegament 
de la policia de proximitat a Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí, reforçant la presència 
al territori per tal d’incrementar el grau de detecció i diagnosi dels fenòmens emergents; amb 
més coordinació amb la resta de serveis municipals; enfortint les relacions amb la comunitat 
i el teixit associatiu, i reforçant el patrullatge preventiu. Al novembre de 2009 la policia de 
proximitat estarà implantada a tota la ciutat.

Es treballa, a més, en col·laboració amb altres serveis no estrictament policials. A aquest treball 
coordinat hi està ajudant molt la progressiva informatització dels resultats de les seves actuacions.

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

5.36. ESPAIS I TEMPS: SEGURETAT 

Proposta:

Elaborar	mapes	de	districte	que	identifiquin	els	punts	insegurs	per	a	les	dones	a	la	ciutat	per	tal	d’eliminar-los.

Resposta:

La informació dels punts insegurs de cada districte es coneguda pels responsables de la 
gestió i de la seguretat i es va actuant per millora les seves condicions i anar reduint-los. El 
que no s’ha fet ni està previst és elaborar ni editar mapes. 

Forma part de la cinquena ponència del Primer Congrés: 
“L’espai urbà, els temps i les dones” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
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6. MITJANS DE COMUNICACIÓ

6.1. MASS MEDIA: EXIGIM A LES INSTITUCIONS

Proposta:

La	revisió	i	el	compliment	de	la	normativa	pel	que	fa	a	l’ús	del	llenguatge	no-sexista

Resposta:

L’Ajuntament es compromet, mitjançant el “Llibre d’estil”, amb la necessitat d’utilitzar un 
llenguatge no sexista en tots els documents i informacions produïts per ell. A més de les 
formes dobles, genèriques, col·lectives o neutres, també es revisa els noms d’oficis, càrrecs i 
professions. 

El departament de recursos humans i els departaments de comunicació van seguint la seva 
aplicació que encara no està totalment assumida per tots els departaments.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

6.2. MASS MEDIA: EXIGIM A LES INSTITUCIONS

Proposta:

El	desenvolupament	d’una	política	de	comunicació	institucional	que	tingui	en	compte	la	diversitat	de	les	
formes	de	fer	i	sentir	de	les	dones.

Resposta:

• L’Ajuntament de Barcelona ha creat un llibre d’estil que inclou indicacions per a la 
utilització d’un llenguatge no sexista.

• Totes les campanyes de comunicació impulsades per l’Ajuntament de Barcelona tenen 
especial cura en la representació de la imatge de la dona fugint d’estereotips.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

6.3. MASS MEDIA: EXIGIM A LES INSTITUCIONS 

Proposta:

Que	es	promoguin	les	informacions	de	les	activitats	de	les	dones.

Resposta:

La Direcció del programa de Dones, a través del Centre d’Informació i Recursos per a les 
Dones (CIRD) elabora mensualment dossiers de premsa de notícies específiques per a les 
dones que es difonen, i una agenda de les activitats realitzades per diverses institucions i 
entitats de la ciutat a través de la web www.bcn.cat/dones. 

L’Espai Francesca Bonnemaison també disposa de diferents canals per informar  de les 
activitats adreçades a les dones.

El Consell de Dones de la Ciutat i dels districtes es fan també ressó de les activitats que 
s’organitzen des de les entitats de la ciutat. El Consell de Dones de Barcelona ha impulsat 
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aquest 2009 la creació d’una publicació Móndones que informa de les principals activitats 
del període d’edició en relació amb les dones així com dels diferents canals de participació.

Les publicacions municipals Barcelona Informació, La Municipal, els suplements dels 
districtes, la web de l’Ajuntament i dels districtes es fan ressó periòdicament de les activitats 
organitzades.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

6.4. MASS MEDIA: EXIGIM A LES INSTITUCIONS

Proposta:

Que	 exerceixi	 el	 seu	poder	 cohercitiu	 per	 impedir	 la	 presència	 en	 l’espai	mediàtic	 ciutadà	de	missatges	
vexatoris,	humiliants	i	agressius	per	a	les	dones.	

Resposta:

• El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és l’autoritat independent de regulació 
de la comunicació audiovisual de Catalunya. Té com a finalitat vetllar pel compliment 
de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant els 
públics com els privats. 

• El CAC té com a principis d’actuació la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, 
del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, així com de la lliure 
concurrència en el sector i es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, 
de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. 

• L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació és una instància 
de participació ciutadana que vol anar més enllà de la contestació i la defensa dels 
consumidors i consumidores amb les seves queixes a les empreses i les persones 
responsables dels continguts comunicatius vexatoris i sexistes. És una entitat que 
ofereix eines de visió crítica, anàlisi i sensibilització a la ciutadania per fomentar una 
reflexió crítica davant de continguts sexistes i discriminatoris dels mitjans.

• L’Observatori practica i fa visible  la contestació als mitjans de comunicació des d’una 
perspectiva de gènere.

• També promou la discussió pública sobre les pràctiques discriminatòries dels mitjans. 
L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, és una iniciativa pionera a 
Catalunya endegada el setembre del 2000 per iniciativa de cinc Consells de dones del 
Baix Llobregat (Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí) i Drac Màgic, Cooperativa Promotora de 
Mitjans Audiovisuals, amb l’objectiu de dinamitzar el debat públic sobre el paper dels 
mitjans en la superació dels arquetips de gènere.

• Actualment, l’Observatori de les Dones ha estès el seu àmbit de gestió territorial més 
enllà de la comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès i ja està integrat per 26 
ajuntaments d’altres comarques com el Vallès Occidental, el Garraf o el Baix Camp. 
Barcelona ha estat un dels ajuntaments fundadors de l’Associació de municipis de 
l’Observatori de les Dones als Mitjans de comunicació.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina

6.5. MASS MEDIA: EXIGIM A LES INSTITUCIONS

Proposta:

Que	faciliti	la	creació	de	taules	negociadores	entre	les	associacions	de	consumidores	i	consumidors,	associaci-
ons	de	dones,	administracions	i	empreses	de	comunicació	-de	manera	molt	especial	les	agències	publicitàries-	
per	tal	de	redefinir	i	concretar	les	formes	de	representació	de	les	dones.

Resposta:

Sobre el tractament de la representació de les dones als mitjans de comunicació és treballa 
des de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació exposat al punt anterior.

Sobre el tractament del tema de la violència masclista hi ha passos fets; Es va signar un acord 
l’any 2003 amb el Col·legi de Periodistes, dins el marc de l’Acord per a una Barcelona lliure 
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de violència vers les dones. Aquest acord traslladava als mitjans un decàleg sobre el tractament 
i el contingut de les informacions relatives a la violència vers les dones. Aquest tema també es 
va abordar dins les Jornades sobre Mitjans de Comunicació i Benestar Social (2002).

Des de principis del 2009 s’està fent la revisió d’aquest acord per adaptar-lo a la situació 
actual i s’ha ampliat també a les informacions relatives a les treballadores sexuals.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina

6.6. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Que	difonguin	les	opcions	legislatives	adients	que	permetin	denunciar	totes	les	agressions	exercides	contra	les	
dones	per	part	dels	mitjans	de	comunicació.

Resposta:

L’any 2001 es crea l’Observatori de les Dones als mitjans de comunicació. Aquest observatori 
té com a objectiu facilitar eines mitjançant les quals les dones i els homes puguin denunciar 
els anuncis, programes, articles, etc, que apareguin als diferents mitjans de comunicació i 
que siguin vexatoris per a les dones.

Recentment (febrer de 2009) s’ha constituit l’associació d’ajuntaments de l’Observatori de 
les Dones en els Mitjans de Comunicació integrada per 26 ajuntament, entre ells Barcelona 
i amb el suport de l’ICD i la Diputació de Barcelona.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina

6.7. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Que	controlin	i	creïn	els	mecanismes	legals	per	sancionar	qualsevol	proposta	mediàtica	que	atenti	contra	els	
nostres	drets.

Resposta: 

• El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) és l’autoritat independent de regulació 
de la comunicació audiovisual de Catalunya. Té com a finalitat vetllar pel compliment 
de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, tant els 
públics com els privats. 

• El CAC té com a principis d’actuació la defensa de la llibertat d’expressió i d’informació, 
del pluralisme, de la neutralitat i l’honestedat informatives, així com de la lliure 
concurrència en el sector i es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, 
de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. 

• L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació és una instància 
de participació ciutadana que vol anar més enllà de la contestació i la defensa dels 
consumidors i consumidores amb les seves queixes a les empreses i les persones 
responsables dels continguts comunicatius vexatoris i sexistes. És una entitat que 
ofereix eines de visió crítica, anàlisi i sensibilització a la ciutadania per fomentar una 
reflexió crítica davant de continguts sexistes i discriminatoris dels mitjans.

• L’Observatori practica i fa visible  la contestació als mitjans de comunicació des d’una 
perspectiva de gènere.

• També promou la discussió pública sobre les pràctiques discriminatòries dels mitjans. 
L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, és una iniciativa pionera a 
Catalunya endegada el setembre del 2000 per iniciativa de cinc Consells de dones del 
Baix Llobregat (Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí) i Drac Màgic, Cooperativa Promotora de 
Mitjans Audiovisuals, amb l’objectiu de dinamitzar el debat públic sobre el paper dels 
mitjans en la superació dels arquetips de gènere.
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• Actualment, l’Observatori de les Dones ha estès el seu àmbit de gestió territorial més 
enllà de la comarques del Baix Llobregat i del Barcelonès i ja està integrat per 26 
ajuntaments d’altres comarques com el Vallès Occidental, el Garraf o el Baix Camp. 
Barcelona ha estat un dels ajuntaments fundadors de l’Associació de municipis de 
l’Observatori de les Dones als Mitjans de comunicació.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

6.8. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Que	es	promogui	el	debat	públic	sobre	l’apropiació	de	la	imatge,	l’espai	i	el	temps	de	les	dones	que	imposen	
normes	estètiques	i	estils	de	vida	que	afecten	la	valoració	social	de	les	ciutadanes.

Resposta:

El debat públic existeix si bé encara no és generalitzat.

S’han creat a diversos mitjans la figura del “Defensor del lector” i diferents iniciatives 
com la de l’Associació de dones periodistes que guardona anualment les millors i les pitjors 
iniciatives periodistiques per la igualtat.

Queda encara molt camí per fer en aquest punt. 

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

6.9. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Que es potenciï la presència i el discurs específic de tot tipus de diferències i singularitats 
-físiques, orgàniques, sensorials, mentals, psíquiques i culturals- que vivim directament o 
indirectament totes les dones de Barcelona. Totes som “no-estandards”.

Resposta:

El Consell Municipal de Benestar Social convoca (des de 1993) els Premis de Comunicació 
i Benestar Social per a fomentar un tractament de la informació des de la rigurositat i la 
professionalitat, evitant estereotips i sensacionalismes, i promocionant les temàtiques amb 
contingut social. Aquests premis s’han fet ressò dels problemes vinculats al tractament de les 
dones als mitjans en diversos casos.

Els productes comunicatius de l’Ajuntament vetllen perquè és reflecteixi aquesta diversitat.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 
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6.10. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Exigim	que	els	mitjans	de	comunicació	deixin	d’oferir	una	imatge	de	la	societat	dual	que	divideix	les	dones	
entre	nacionals	o	immigrades,	divisió	generada	per	la	legislació	vigent,	la	qual	priva	les	dones	immigrades	
del	dret	a	ser	persones	i	ciutadanes.	

Resposta:

• L’Ajuntament de Barcelona impulsa totes les seves polítiques, no solament a nivell d’imatge, 
per anar cap a un societat compacta i cohesionada, sense fractures, separacions ni guettos.

• El Pla municipal per a la interculturalitat 2009-2012 aprovat amb la unanimitat de 
tots els grups parteix de la premisa que per assolir l’equilibri entre el respecte i el 
reconeixement de la diversitat i els elements comuns i compartits que garanteixin la 
cohesió, és imprescindible fer atenció a les relacions que s’estableixen entre la ciutadania. 
D’aquesta manera es defensa la promoció de la interacció positiva, el contacte, el diàleg 
i el coneixement mutu com a elements principals per abordar millor les complexitats 
que planteja la diversitat. El plantejament intercultural de la gestió de la diversitat es 
fonamenta en tres grans principis:
• Principi d’igualtat
• Principi de respecte i valorització de la diversitat
• Principi d’interacció positiva

• Les campanyes de comunicació de l’ajuntament són especialment curoses en oferir una 
imatge de societat barrejada on tots i totes som ciutadans i ciutadanes indepentdentment 
dels orígens.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

6.11. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Exigim	que	el	tractament	mediàtic	de	les	mestresses	de	casa	no	sigui	vexador	i	es	fomenti	el	valor	social	del	
treball	reproductiu.

Resposta

Malgrat que cal reconèixer que hi ha més camí per recòrrer que recorregut, es comença a 
veure una major conscienciació sobre el reconeixement del treball reproductiu. Cal destacar 
iniciatives que parlen de l’evolució del concepte de “ciutadania” al de “cuidadania”, 
concepte que posa en valor les activitats reproductives i de cura de les persones, enlloc de 
les únicament productives.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

6.12.  MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Reclamem	la	consideració	de	totes	les	ciutadanes	com	a	fonts	d’informació,	autoritzades	i	imprescindibles,	
per	a	la	construcció	de	les	informacions	i	els	programes	de	ficció.

Resposta:

Dins dels mitjans de comunicació públics cada vegada es dóna més veu a les dones, tot i que 
encara són una clara minoria, per exemple, en els espais d’opinió.

A nivell de l’Ajuntament, cal dir que s’ha dut a terme el projecte Enxarx@’t des de l’any 2002, 
i que dóna veu pública virtual a les dones. Aquest projecte conjunt del CIRD i diversos grups 
de dones crea una xarxa de dones i col·lectius de dones que, mitjançant la seva participació 
activa en el projecte, observant la realitat i compartint visions des de l’òptica de les dones, 
esdevenen productores de continguts a través de l’ús i el coneixement de les TIC. 
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En general la irrupció de les TIC’s als mitjans de comunicació ha produit el fenomen que 
qualsevol persona tingui més possibilitat de manifestar les seves opinions directament als 
mitjans de comunicació.

Espais com les cartes als lectors i els apartats oberts a molts mitjans de denúncies, permeten 
expressar les opinions d’una manera més àgil i directa. 

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

6.13. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Constatat	el	retrocés	en	l’autoritat	real	de	les	dones	que	treballen	en	els	mitjans	de	comunicació,	que	s’ha	
produït	els	darrers	anys	en	relació	a	la	important	incorporació	de	força	de	treball	femenina	a	la	professió	
periodística,	exigim	als	mitjans	de	comunicació	que	replantegin	els	processos	de	producció	de	la	informació	
per	tal	que	la	necessitat	de	compaginació	de	la	vida	professional	i	la	vida	familiar	no	sigui	un	fre	per	a	la	
promoció	de	les	dones	que	hi	treballen.

Resposta:

Des de l’Ajuntament s’impulsa el projecte de “Xarxa d’empreses en els Nous Usos del 
Temps” que posar en comú bones pràctiques que permetin una millor conciliació entre la 
vida laboral i personal. Actualment hi ha 50 empreses que formen part de la Xarxa.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

6.14. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Exigim	que	es	promogui	la	creació	de	la	figura	de	la	“tècnica	d’igualtat”	a	cada	mitjà	de	comunicació.	

Resposta:

Aquesta figura no està generalitzada al mitjans de comunicació.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 
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6.15. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Que	es	potenciïn	les	iniciatives	i	l’ús	de	les	noves	tecnologies	digitals	a	tots	els	casals	i	centres	cívics	i	s’obri	
un	debat	sobre	les	transformacions	socials	que	la	cultura	telemàtica	produeix	en	el	nostre	entorn	i	el	que	això	
implica	per	a	les	dones.	

Resposta:

El projecte Dona connect@’t ofereix des del CIRD un espai gratuït per a connectar-se a 
webs d’interès per a les dones, un correu electrònic gratuït i un manual i assessorament sobre 
el tema. També des dels districtes s’ofereixen punts de connexió a diferents equipaments 
d’interès per a les dones i accions formatives als consells i entitats de dones. 

Per altra banda, hi ha un augment dels punts d’accés a internet a la ciutat: accés obert a les 
biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, accés i formació en internet per a la 
gent gran, majoritàriament dones, en un conveni entre casals de gent gran i La Caixa.

L’Ajuntament disposa de prop d’un centenar de punts WIFI municipals on es pot accedir a 
internet de forma gratuïta.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic”
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

6.16. MASS MEDIA: RECLAMEM ALS ORGANISMES COMPETENTS

Proposta:

Fomentar	la	creació	i	garantir	el	manteniment	dels	mitjans	de	comunicació	alternatius	-escrits	i	audiovisu-
als-	als	districtes,	com	a	eines	més	properes	a	les	ciutadanes.

Resposta:

Des dels Districtes es promou el suport als mitjans locals ( ràdios, premsa escrita,etc) 

a través de diferents accions de suport, convocatòries de subvencions o recolzament per 
infraestructures.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 

6.17. MASS MEDIA: A LA CIUTADANIA

Proposta:

Es	proposa	a	totes	les	ciutadanes	de	Barcelona	que	facin	visible	la	seva	disconformitat	a	través	d’accions	de	
boicot	als	productes	mediàtics	i	publicitaris	que	siguin	vexadors	amb	la	imatge	de	les	dones.	Per	això,	arbitra-
rem	les	xarxes	i	contactes	necessaris	per	tal	que	aquestes	accions	tirin	endavant	amb	la	màxima	eficàcia.	

Resposta:

Aquesta és una proposta relacionada directament amb iniciatives de la ciutadania que s’han 
donat en algun moment. Actualment, l’Associació de Dones Periodistes (ADPO) promou 
una campanya de boicot als mitjans de comunicació que, a l’hora que publiquen articles 
estigmatitzant a les dones que exerceixien el treball sexual, disposen d’elevats números de 
planes d’anuncis de treball sexual que els aporta enormes ingressos.

Forma part de la sexta ponència del Primer Congrés: 
“Dones i ciutat a l’espai mediàtic” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 
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7. SERVEIS A LA CIUTAT

7.1. SERVEIS: INFORMACIÓ

Proposta: 

Donar	més	informació	a	les	ciutadanes	i	ciutadans	sobre	els	serveis	de	la	ciutat	pels	canals	que	puguin	fer-
la	arribar	més	fàcilment	a	tots	els	col·lectius	de	la	ciutat,	afavorint	la	participació	dels	usuaris	i	usuàries	
en	 l’organització	 i	 el	 funcionament	dels	 serveis,	mantenint	horaris	flexibles	 i	una	millor	adequació	dels	
transports	i	dels	espais	a	les	persones.

Resposta:

Informació: 

• Les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC’S) han millorat el model de funcionament 
oferint atenció ininterrompuda des de les 8:15 fins a les 17:30 i facilitant la gestió de 
molts tràmits 

• L’any 2008 s’han començat a instal·lar quioscos per fer tràmits a nivell electrònic més 
enllà d’aquest horari

• També es poden realitzar nombroses consultes i tràmits per la web de l’Ajuntament de 
Barcelona

• Es creen Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD’s). Actualment n’hi ha 10 en 
funcionament, que durant l’any 2008 van atendre 1.784 dones. A més d’informar als 
PIAD’s també s’ofereix assessorament jurídic i psicològic gratuït per a les dones.

• Es potencia el CIRD, atorgant-li un espai propi al c. Camelies. El primer objectiu del 
CIRD és el de donar informació a les dones. L’any 2007 va atendre 195 mil consultes 
(cada any va en augment).

• Es crea la web Dona dins la web de l’Ajuntament.

Participació en la gestió d’equipaments i millora horària:

El Centres cívics estan dotats d’un consell de centre que realitza el seguiment del 
funcionament del mateix i en el que estan representats, a més de l’ajuntament i de les entitats 
gestores, el col·lectiu d’usuaris i usuàries

Transport:

• L’horari del metro ha tingut un augment d’hores de funcionament en els darrers anys:
• Feiners ( de dilluns a dijous ), diumenges i festius: de 5:00 a 24:00 h 
• Divendres i vigílies de festiu: de 5:00 a 2:00 h 
• Dissabtes i vigílies de 1/1, 24/6, 15/8 i 24/9: Servei continu 
• 24 de desembre: Tanca a les 23 h 

• S’han creat els busos de barri que han millorat molt la mobilitat entre dins dels mateixos 
districtes. Són autobusos petits amb capacitat per a unes 20 persones que fan trajectes de 
curt recorregut i possibiliten l’accés a diversos espais del barri: àrea comercial, serveis 
assistencials i sanitaris, escoles i altres equipaments i que tenen connexió amb la xarxa 
bàsica de transport públic. 

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

7.2. SERVEIS: NO VIOLÈNCIA

Proposta:

Promoure	que	Barcelona	sigui	la	primera	ciutat	en	la	no	violència	i	la	convivència	entre	homes	i	dones,	fent	
una	campanya	de	sensibilització	social	per	a	la	prevenció	de	la	violència	i	agressions	sexuals,	educació	a	les	
escoles,	a	la	família	i	al	carrer;	creació	de	serveis	especialitzats	a	districtes	i	increment	del	nombre	de	places	
als	centres	d’acollida.

Resposta:

La ciutat de Barcelona ha fet els darrers deu anys una aposta ferma en l’abordatge de la 
lluita contra la violència vers les dones, fonamentant el seu treball en aquests tres eixos: 
la prevenció, l’atenció i la coordinació. Una tasca que no hagués estat possible sense 
la complicitat, l’experiència i el treball del moviment de dones que en tot moment ha 
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reivindicat que la lluita contra la violència vers les dones esdevingués una prioritat política 
en el marc de les actuacions del Govern municipal. 

El Circuit Barcelona contra la violència vers les dones i els 10 circuits territorials: Nascut 
l’any 2003, són un instrument pioner a l’Estat espanyol. De la constatació de la multicausalitat 
del fenòmen de la violència masclista es fa necessari afrontar el problema d’una forma 
transversal i interdisciplinària que promogui el treball des del compromís de diferents serveis, 
institucions i professionals per tal de garantir l’enriquiment dels i intercanvi d’experiències 
dels participants i permet establir actuacions integrals i multidisciplinars.

Actualment formen part del circuit: els Serveis d’Atenció a les Dones de l’Ajuntament de 
Barcelona, els Serveis Socials, Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana, Educació, Judicatura, 
Serveis del Departament de Justícia, Fiscalia, etc. 

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar dos Plans contra la violència vers les dones: el Pla 
Operatiu 2001-2004; i el Pla Municipal 2007-2009. Aquests són els instruments que marquen 
les línies estratègiques de treball. És a partir d’aquests instruments  que es posen en marxa 
diverses actuacions de caràcter preventiu com ara: Tallers de prevenció de les relacions 
abusives als instituts (Els paranys de l’amor); Tallers de prevenció des dels Punts d’Informació 
i Atenció a les Dones  (Tallers d’autoestima i recuperacions i pèrdues); Exposicions sobre 
el tema (exemple: Les mil cares de la violència de gènere) acompanyades de material 
audiovisual i guies didàctiques per a ser treballades a les escoles.

D’altra banda, i en el marc del Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, s’ha 
posat en marxa un grup de treball per a la prevenció de relacions abusives en la parella que 
elaborarà una sèrie de recomanacions, tot identificant els elements claus a tenir en compte en 
tota actuació preventiva perquè sigui eficaç i que serà també un recull de bones pràctiques. 
En el marc del Circuit s’organitzen periòdicament jornades d’intercanvi intersectorial i 
interinstitucional dirigides als i les professionals que treballen en aquest sector, amb gran 
èxit de participació. 

Actualment s’està treballant per crear una plataforma informàtica per actualitzar el Circuit 
i adaptar-lo a les necessitats de les i dels professionals. Així mateix, s’està creant una base de 
dades centralitzada a escala de ciutat i mitjans estadístics per tal de facilitar la coordinació 
interserveis, d’acord amb els principis previstos per l’actual Llei de protecció de dades. 

La sensibilització: Des de l’Ajuntament es realitzen campanyes de sensibilització contra 
la violència masclista. En aquest sentit, s’han editat i reeditat materials com són les guies 

“El malson de la Ventafocs” i “Guia per a professionals” per a tota la ciutat (donen eines 
per a les persones professionals que es dediquen a detectar les situacions de violència i 
intervenir-hi, i alhora és una ajuda per a trencar l’aïllament de les dones que ho estan patint, 
amb informació sobre els recursos que tenen). També s’han produït tríptics de les diverses 
campanyes de prevenció, com són els tríptics de “Fes-ho per tu”, “Recorda-te’n o “Talla 
amb els mals rotllos. EnRaona”. I la darrera campanya Actua/Actuem contra la violència 
masclista dirigida al món de l’esport. 

Una altra activitat important de prevenció han estat les recomanacions als mitjans de 
comunicació, així com l’acord amb els mitjans de comunicació sobre el tractament del tema 
en els mitjans, l’any 2003 (ara en revisió, amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes, 
l’Associació de Dones Periodistes, l’Institut Català de les Dones i el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya. )

En el context dels Plans Municipals esmentats es creen el Punts d’Informació i Atenció a 
les Dones (PIAD): Són uns serveis de proximitat i d’accés directe que ofereixen informació, 
formació i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones, i que possibiliten 
l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu entre 
d’altres. Actualment hi ha deu PIAD, un a cada Districte de la ciutat.

L’any 2008 s’han actualitzat les dades dels serveis públics que ofereixen atenció a les dones que 
han patit o pateixen la violència masclista i elaborar-ne materials de difusió. En aquest sentit 
destacta la difusió del telèfon gratuït d’atenció les 24 hores (900) de la Generalitat de Catalunya. 

S’està impartint formació obligatòria, amb perspectiva de gènere, a totes i tots els professionals que 
treballen amb dones en situació de violència: serveis socials, sanitat, justícia, educació, policia...

S’han ampliat i creat nous serveis d’atenció específica en situacions de violència masclista:

• S’ha ampliat la dotació de professionals a l’Equip d’Atenció a les Dones (EAD) amb 
cinc noves contractacions en els últims tres anys. L’EAD és un servei públic municipal 
de caràcter ambulatori d’atenció específica a dones, i els seus fills i filles, que pateixen 
violència de gènere. Té dues vies d’accés: directa de la mateixa dona que fa una demanda 
d’atenció, i per derivació d’altres serveis (serveis socials, Mossos d’Esquadra, hospitals, 
Departament de Justícia, etc.).

Disposa d’un equip multidisciplinar (integrat per professionals de les següents 
disciplines: treball social, educació social, psicologia i dret, a més d’una especialista en 
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inserció laboral) que ofereix una atenció integral per tal de poder treballar els processos 
de recuperació de les dones ateses i dels seus fills i filles, tinguin o no necessitat de 
recursos d’acollida.

• L’any 2005 es va posar en marxa el Servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència 
de gènere (SAN).Es tracta d’un servei públic municipal que consisteix en ajudar als 
fills i filles de famílies amb problemes de violència masclista a identificar i interioritzar 
un model parental alternatiu i positiu que, permeti construir noves formes de relació, 
evitant així el cicle repetitiu de la violència. 

• L’any 2005 es va posar també en marxa el Servei d’atenció a homes per la promoció de 
relacions no violentes (SAH). Aquest servei es dirigeix a homes que exerceixen o han 
exercit violència (física, psicològica i/o sexual) cap a les seves parelles i que hi acudeixin 
voluntàriament amb l’objectiu de treballar per a deixar d’utilitzar la violència.

• S’incorporaren des del 2009 nous pisos pont amb serveis socioeducatius. 

• L’any 2011 entrarà en funcionament la nova Casa d’Acollida d’Urgències, amb més d’una 
vintena de places. 

• S’ha protocolitzat la intervenció social individualitzada i grupal amb les dones que 
pateixen violència, i també la intervenció social amb els seus fills i filles. S’ha partit de 
l’experiència de més de vint anys de tots els serveis socials municipals que intervenen en 
situacions de violència masclista tant de caràcter generalista (Serveis Bàsics i PIADs) com 
específics (EAD i SAN) i especialitzat (Casa d’Acollida). El treball de protocolització 
realitzat ha estat editat i s’ha divulgat a entre els professionals i entre els membres del 
Circuit Barcelona contra la violència vers les dones i dels Circuits territorials. 

Aquesta protocolització va acompanyada d’un Pla de Formació 2008-2010 adreçat als i a 
les professionals dels centres de serveis socials de la ciutat (Serveis Bàsics)

Pacte social: La resposta més directa a la proposta del I Congrés de dones és l’Acord ciutadà 
per una Barcelona lliure de violència vers les dones, que és un compromís i pacte entre 
l’Ajuntament i el teixit associatiu de la ciutat per a treballar la sensibilització per a la 
eradicació de la violència. La campanya de sensibilització s’engega l’any 2002 amb cartells, 
articles específics i la reedició del díptic “Fes-ho per tu”. 

Mitjançant els Consells de Dones donem un impuls col·lectiu a la necessitat de sensibilització 
i acompanyament que necessita el tema. 

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana

7.3. SERVEIS: PRESONS

Proposta:

Promoure	mesures	alternatives	a	la	presó	tot	creant	eines	de	reinserció	i	promoure	polítiques	educatives	i	
solidàries	en	relació	a	la	marginació	i	a	la	prostitució.

Resposta:

No s’han desenvolupat accions concretes dirigides als col·lectius de dones de les presons. 

Pel que fa a les dones amb risc de marginació social i que exerceixen el treball sexual s’han 
desenvolupat diferents actuacions:

• Des de la creació de l’Agència municipal per a l’abordatge integral del treball 
sexual (ABITS) als 2006 s’ha realitzat el programa Dispositiu Integral per afavorir la 
recol·locació laboral de les treballadores sexuals (DIR/TS). Des dels seus inicis un total 
de 69 dones s’han beneficiat d’aquest dispositiu. DIR/TS promou la formació per a 
la recol·locació laboral per a dones treballadores sexuals de dones que vulguin deixar 
d’exercir el treball sexual.
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• També el conveni 2008 entre l’Ajuntament de Barcelona (ABITS) i Lloc de la Dona  
inclou d’una banda, l’atenció social integral i, de l’altra, la formació per a la inserció 
laboral. S’ha realitzat formació en: alfabetització, castellà, coneixement de l’entorn 
laboral, gerontologia. El primer grup va estar format per 14 dones que van acabar la 
formació, 7 de les quals eren treballadores sexuals. El grau d’inserció laboral ha estat 
del 93%

• En quant a les dones amb risc de marginació social, el Pla municipal per a la inclusió 
social aprovat al 2004, en la seva 12ena línia de treball “Dones i inclusió social”té com 
a objectiu: Introduir la perspectiva de gènere i definir estratègies específiques per a 
prevenir i atendre les principals situacions de risc de pobresa o exclusió social que 
pateixen les dones.

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat”  
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 

7.4. SERVEIS: FORMACIÓ

Proposta:

Promoure	serveis	de	formació	laboral	adequada	a	la	demanda	del	mercat	sense	incrementar	la	segregació	
del	treball	de	les	dones	i	optimitzant	els	recursos	existents.	Fomentar	la	realització	de	cursos	i	tallers	que	
permetin	el	creixement	personal	i	una	autoformació	socialitzadora,	educant	per	a	la	correponsabiltat	i	can-
vis	de	les	actituds	i	rols	familiars.

Resposta:

• Des de Barcelona Activa es fomenta la insersió laboral i la formació, acompanyades 
d’assessorament laboral per a persones emprenedores. Barcelona Activa (BA) té 
projectes de forma permanent encarats específicament a les dones. Els projectes de BA 
d’ocupació via iniciació empresarial són portats per dones de forma majoritària. 

• Barcelona activa disposa del programa L’Escola de Dones Emprenedores ODAME  té més 
de 20 anys d’experiència acompanyant a dones emprenedores i empresàries amb assessorament, 
formació empresarial i xarxes de contactes. Per garantir la viabilitat i innovació del teu projecte 
d’empresa i per afavorir la presència de la dona en el món empresarial de la ciutat.

Es tracta d’un Programa amb una metodologia altament innovadora, on la formació 
és impartida per un conjunt de professors molt qualificats i avaluats per les mateixes 
alumnes al llarg d’aquests darrers 20 anys.

Un dels punts forts del programa és l’oportunitat de conèixer altres emprenedores i 
empresàries amb qui poder intercanviar experiències i alhora poder arribar a establir 
fortes sinèrgies, tant professionals com personals. D’aquesta manera les participants 
passen a formar part de la xarxa d’emprenedores de la ciutat. Unint esforços es creen 
noves oportunitats de negoci i es generen actuacions que, per separat, no s’aconseguirien.

L’Escola de dones emprenedores està subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, pel programa Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons Social Europeu.

• També es realitza suport a l’hora de buscar feina des dels districtes (Xarxa de Centres 
Territorials). A banda d’això, els centres de BA imparteixen formació ocupacional per a 
persones a l’atur i formació contínua per a tothom (destaca la formació en informàtica, 
potenciat en relació a les dones). 

• Per altra banda, també s’ha de considerar el projecte Dona Connect@’t que (des del 
CIRD un espai gratuït per a connectar-se a webs d’interès per a les dones, un correu 
electrònic gratuït i un manual i assessorament sobre el tema, i des dels districtes ofereix 
punts de connexió a diferents equipament d’interès per a les dones i accions formatives 
als consells i entitats de dones.

• Des dels PIADS i des d’altres serveis territorials, com ara els centres cívics, es realitzen 
tallers d’eines personals (tallers d’autoestima, de sexualitats o de dols i pèrdues, per 
exemple) que responen a la demanda d’una autoformació socialitzadora i que reverteixen 
en el dia a dia de les dones. 

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat”  
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 
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7.5. SERVEIS: TREBALL

Proposta:

Incentivar	i	impulsar	mesures	concretes	que	corregeixin	la	segregació	de	les	dones	al	mercat	de	treball,	a	
nivell	de	salaris,	contractació,	atur,	tipus	de	contractes	i	assetjament	sexual;	promoure	mesures	per	afavorir	
la	compatibilitat	del	treball	remunerat	amb	les	responsabilitats	familiars,	donant	visibilitat	i	quantificant	
l’aportació	econòmica	que	suposen	tots	els	treballs	de	les	dones.	Revisió	de	les	pensions	no	contributives	i	
pensions	de	viduïtat.	

Resposta:

A nivell supralocal, cal comentar que s’ha creat dins el Departament de Treball la 
Direcció general per a la igualtat d’oportunitats. Sota aquesta direcció general existeixen 
dues subdireccions generals, una de les quals es específica sobre el tema de la igualtat: la 
subdirecció d’igualtat entre home i dona en el treball.

Dins l’Ajuntament de Barcelona, per altra banda, es garanteix la igualtat d’oportunitats del 
personal municipal aconseguint una política de recursos humans no discriminadora per raó 
de sexe. La seva promoció i selecció de personal es fa de forma individualitzada mitjançant 
entrevistes o grups però sempre des de l’òptica de la no discriminació, i mitjançant proves 
escrites anònimes que garanteixen la imparcialitat en la correcció. 

Pel que fa a la conciliació, l’Acord de condicions de treball per al personal municipal 
recull mesures orientades a facilitar-la, com una ampliació de les hores d’afers propis o la 
reducció horària per lactància. També es participa del projecte Tèmpora, per a la flexibilitat 
i conciliació mitjançant una nova promoció de l’ús del temps i l’espai.

Aquest 2009 s’ha posat en funcionament el Programa d’Equitat de Gènere de l’Ajuntament 
de Barcelona. Aquest programa inclou el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquest pla d’igualtat d’oportunitats és una estratègia institucional destinada 
a assolir la igualtat real entre dones i homes al treball,  eliminant estereotips, actituds i 
obstacles que dificulten a les dones accedir a determinades professions i llocs de treball en 
igualtat de condicions que els homes. El pla d’igualtat d’oportunitats promourà mesures que 
afavoreixin la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la carrera professional 
de les persones, amb l’obtenció d’una participació equilibrada de dones i homes en totes les 
ocupacions i en tots els nivells de responsabilitat.

A nivell més micro, es realitzen atencions concretes al tema, com per exemple al servei de 
neteja de l’Ajuntament (URBASER) per a incorporar dones a la plantilla.  De la mateixa 
manera, en qualsevol contractació pública s’inclouen clàusules socials per a la inserció de 
persones amb dificultats especials, i s’hi inclou la necessitat de contractar dones. 

Polítiques laborals: De cara enfora, l’Ajuntament ha posat en marxa el programa Plans 
d’Igualtat d’Oportunitats a les empreses de la ciutat, que atorga a les empreses protocols 
de funcionament que inclouen plans d’igualtat interns. Per altra banda, Barcelona Activa va 
dur a terme durant els anys 1997-2000 el programa Dones cap a l’ocupació, vinculant una 
trentena d’empreses, on s’afavoria la contractació de dones i la potenciació de la igualtat 
d’oportunitats. Després va començar el projecte Itineraris cap a l’ocupació i l’autoocupació 
que, en un dels seus itineraris, està focalitzat en les dones entre altres col·lectius amb 
fragilitat laboral. I finalment, aquest 2009, ha posat en funcionament l’Escola de la Dona 
emprenedora. 

Altres iniciatives que treballen l’ocupació de les dones són la iniciativa europea NOW (New 
oportunities for Women) i el seu derivat EQUAL, i la versió barcelonina del mateix, el 
programa Passarel·les cap a l’ocupació (no tant sols per a dones, sinó per a diversos col·lectius 
fràgils), que és un model coparticipatiu entre l’Ajuntament i una plataforma d’entitats. 
També des de BA s’engeguen els programes Odame-dones emprenedores, per a posicionar 
les dones en igualtat de condicions en el món de la creació i direcció d’empreses. També el 
programa Equilibra, que fomenta la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball de dones 
amb càrregues familiars.  

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 
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7.6. SERVEIS: EDUCACIÓ

Proposta:

Fer	de	l’escola	un	instrument	efectiu	de	compensació	de	les	desigualtats	treballant	la	diversitat	i	la	coedu-
cació	des	de	l’escola	bressol	i	la	flexibilització	horària.

Resposta:

Barcelona forma part activa de la Xarxa internacional de Ciutats Educadores, on treballar 
contra les desigualtats i evitar les discriminacions per raó de gènere són dos dels eixos 
principals de la Xarxa.

A les escoles de Barcelona s’està treballant els temes de gènere via seminaris i mitjançant 
sessions de formació al professorat. També s’utilitzen recursos com tallers, maletes 
pedagògiques, exposicions i materials audiovisuals. A nivell d’exemple, està funcionant el 
curs sobre el foment d’habilitats per a la vida quotidiana. 

També són clau a les escoles els tallers de prevenció de les relacions abusives en joves i adolescents. 
El programa “Els paranys de l’amor” pretén proporcionar eines i recursos formatius a la població 
jove perquè esdevingui agent actiu capaç d’impulsar estratègies de prevenció de les violències i 
promoure el respecte mutu entre els sexes i la resolució no violenta dels conflictes.

En termes de coeducació, es treballa el projecte Equal: “tots els temps en un temps”, que 
potencia el repartiment equitatiu del treball reproductiu i la cura. 

A nivell familiar, des del Consell Escolar Municipal, les relacions de gènere és un tema 
transversal en tot el Programa de Formació de Famílies, si bé alguns dels cursos ofertats en 
tenen una relació directa, com per exemple el Projecte “Trenquem el silenci”, de prevenció 
de les violències de gènere, adreçat, a través dels districtes, a les Associacions de Mares i 
Pares dels centres educatius. 

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat”  
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

7.7. SERVEIS: ESPORTS

Proposta:

Promoure	una	xarxa	de	recursos	i	serveis	per	facilitar	l’accés	de	les	dones	a	la	pràctica	esportiva.

Resposta:

S’ha creat més oferta esportiva orientada específicament a les dones, ja que en molts districtes 
i centres esportius elles són majoritàries. A més de l’ampliació de la oferta, també hi ha un 
intent d’incorporar nous valors als esports, on les dones s’hi sentin més còmodes. Alhora, 
s’han incorporat jocs i esports als patis escolars que potencien la participació de noies com a 
protagonistes dels espais i els jocs. 

En concret, des de l’Institut Barcelona Esports s’ha impulsat durant els últims anys la Taula de Dona 
i Esport on, de manera transversal i en col.laboració amb la Direcció de Dones, s’han dut a terme:

• “La Setmana Esportiva de les dones” que cada mes d’octubre promou diverses accions 
adreçades a la promoció de l’esport entre els diversos col·lectius de dones de la ciutat.

• Dins d’aquesta setmana es durà a  terme: La Cursa de les Dones (dedicada a recollir fons 
contra el càncer de pit) i que enguany s’ha dedicat també a córrer contra la Violència 
vers les Dones, i on enguany han participat 6.500 barcelonines.

• Així mateix s’impulsa el Premi Dona i Esport - Mireia Tapiador, com a reconeixement 
a la trajectòria de dones esportistes o promotores de l’esport que hagin destacat per la 
seva trajectòria personal i professional. Enguany es celebrava la 2ª convocatòria.

• L’edició del Quaderns I i II de Dones i Esport on es recullen diversos articles vinculats 
al paper de les dones en el esport Barceloní, l’anàlisi de temàtiques específiques com 
la pràctica esportiva entre les noies adolescents, les dones catalanes implicades en 
l’Olimpiada popular de Barcelona de 1936, la concepció del cos de les dones i recull 
biografies de destacades dones esportistes vinculades a la ciutat de Barcelona, entre altres.
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• I les Jornades de Dones i Esport, destinades a promoure el debat i el treball de formació 
i sensibilització entre els/les diferents professionals de diversos àmbits relacionats amb 
l’esport.

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat”    
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana  

7.8. SERVEIS: CULTURA

Proposta:

Promoure	i	donar	visibilitat	a	la	presència	de	dones	en	els	actes	públics	organitzats	per	les	 institucions	i	
entitats	de	la	ciutat,	desagregar	per	sexes	totes	les	estadístiques	municipals	i	promoure	la	creació	de	fons	
documentals	sobre	la	dona.

Resposta:

L’any 1995 la Direcció del programa de Dones, a través del CIRD va iniciar el projecte 
de creació d’una base de dades biogràfica de dones rellevants (destacades en algun 
àmbit) relacionades amb la ciutat de Barcelona. Estan disponibles més de 400 biografies 
que inclouen informació des de l’edat mitjana fins l’actualitat. L’objectiu és recuperar la 
genealogia femenina de Barcelona (s’utilitza per a la nomenclatura dels carrers) i posar fi als 
tòpics de la història androcèntrica. 

La Direcció del programa de Dones participa de la taula de la ponència del nomenclàtor per 
decidir els noms que es van atorgant als carrers per tal que es vagi igualant la presència de 
dones i d’homes.

Pel que fa a la cultura de les dones, en tots els districtes de la ciutat es treballa el paper de 
les dones en la cultura, i es succeeixen events culturals sobre el tema, i especialment durant 
el mes de març. Als districtes es fan cicles de cinema sobre dones, tallers de reflexió, jocs 
d’estereotips sexistes, etc. Pel que fa als tallers i cursos oferts a centres cívics, en són usuàries 
moltes més dones que homes.    

Des de la Direcció del programa de Dones s’organitza el Cicle de cinema de dones durant 
el mes de setembre.

El CIRD disposa d’un material audiovisual consultable sobre dones.

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina

7.9. SERVEIS: GENT GRAN

Proposta:

Afavorir	que	les	dones	grans	puguin	integrar-se	en	xarxes	relacionals	i	de	lleure,	destinar	més	recursos	a	
l’atenció	domiciliària	de	qualitat	i	creació	de	més	centres	de	dia	per	a	gent	gran.

Resposta:

• El salt qualitatiu en serveis per a la Gent Gran s’esdevé gràcies a la implantació del 
nou model de Serveis Socials (descrit a l’apartat de Serveis Socials). L’altre gran canvi 
és l’aprovació de la Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les 
persones en situació de dependència. Amb aquesta Llei es reconeix un nou dret de 
ciutadania (exigible i reclamable administrativament i jurisdiccionalment): El dret de 
les persones que no es poden valer per elles mateixes a ser ateses per l’Estat amb una 
sèrie de prestacions. 

Veiem algunes actuacions concretes per a la gent gran:
 
• Ampliació dels Serveis d’Atenció Domiciliària: Aquests són uns serveis en constant 

creixement. S’observa la seva urgència amb l’aprovació i conseqüent obligatorietat 
d’actuació del Programa marc de serveis socials d’atenció domiciliària el 26 de Setembre 
de 2008.  S’ha registrat un augment de llars i persones ateses (l’any 2004 eren 4.524 les 
llars ateses i 5.143 els/les usuaris/es; l’any 2008 són 8.710 i 9.692 respectivament) i la 
previsió és de creixement. En aquest tema cal dir que el 77% de les usuàries són dones, 
i el perfil més freqüent és el de la dona gran que viu sola. 
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• Serveis Socials ha intensificat l’ajuda a la situació de dependència que s’observa amb un 
increment dels recursos destinats a Serveis Socials d’Atenció Domiciliària que passen 
d’11 milions l’any 2004 a 32 milions l’any 2008. I que suposen, per exemple, un augment 
exponencial dels aparells de teleassistència (tothom qui ho està necessitant actualment 
en disposa), de 3.986 aparells en funcionament l’any 2004 a 35.682 el 2008. O també 
un augment d’altres serveis com poden ser els àpats a domicili i bugaderia (de 83 l’any 
2004 a 1.299 serveis l’any 2008) o els serveis tècnics (de 77 l’any 2004 a 702 l’any 2008).

• Bon Veïnatge i interrelació:

L’Ajuntament de Barcelona ha liderat el projecte Bon Veïnatge, que té l’objectiu de 
potenciar el benestar quotidià mitjançant l’enfortiment de la xarxa de relacions 
personals i veïnals. És un projecte centrat bàsicament en persones grans, especialment 
dones. Destaquem aquí el projecte pilot del Casc Antic, amb activitats de bon veïnatge 
com pujar el correu, petites compres, conversar, acompanyar al metge, etc. Aquesta 
interrelació millora substancialment la qualitat de vida dels veïns i veïnes, especialment 
de les persones de més edat.

També cal anomenar un espai de petit empoderament que s’està donant en el teixit 
associatiu; la participació de les dones grans en les juntes dels casals, cosa que s’hi ha 
fomentat i aconseguit en diversos districtes. 

• Habitatge:

El canvi més important en matèria d’habitatge és la posada en marxa dels apartaments 
amb serveis comunitaris. Són petits apartaments totalment accessibles i amb serveis 
comunitaris com pot ser la consergeria, que actualment estan a disposició de 800 
persones grans amb rendes molt baixes o sense rendes.

Per altra banda, es continua ampliant les places a les residències: Per al període 2003-
2007 s’han construït 10 noves residències per a la gent gran. La majoria de les usuàries 
de les residències són dones.

Un projecte exitós és el projecte Viure i Conviure (en col·laboració amb Caixa Catalunya 
i amb les universitats), que és un programa intergeneracional d’habitatges compartits 
entre persones grans i estudiants de les universitats, que aconsegueix construir relacions 
d’ajuda mútua contra la soledat de la gent gran que viu sola i contra els problemes d’accés 
a un habitatge de la gent jove. La gran majoria de les persones grans que s’acullen al 

projecte Viure i Conviure són dones. 

Com hem dit abans, també s’ha intensificat l’atenció domiciliària: S’ha ampliat - perquè es 
considera positiu que la gent pugui romandre al seu nucli familiar - amb major presència 
de les treballadores i treballadors familiars, amb alarmes telefòniques, arranjament 
d’habitatges, menjars a domicili, neteja a domicili, la bugaderia o el parament de la llar. 
De nou, d’aquests serveis en són usuàries majoritàriament les dones.

Per últim, també es troba feminitzada de forma dràstica la població que requereix 
d’ajuda del Servei d’Acolliment i Urgències per a la Vellesa, que és un programa 
d’acollida residencial per a la gent gran en situació d’urgència social.

• Refent la ciutat:

Per últim, s’hi han hagut de fer diverses actuacions d’adequació de la ciutat i d’habitatges 
privats per a donar resposta a la necessitat d’autonomia de la gent gran, col·locant 
ascensors i rampes i revisant el paviment de la ciutat. La ciutat, de nou, ha de ser cada 
dia més accessible.

També el software de la ciutat s’ha d’anar modificant. Les dones grans conviuen amb 
freqüència amb la soledat i cal donar alternatives de ciutat. En aquest sentit, en tots 
els districtes s’ha continuat amb l’organització d’activitats d’oci per a la gent gran. 
Exemples en són les colònies per a la gent gran, tallers sobre relaxació i jardineria, 
gimnàstica de manteniment, tallers de memòria, etc.

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana 
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7.10. SERVEIS: SALUT

Proposta:

Mesures	per	garantir	una	atenció	integral	de	qualitat	 i	calidesa,	incorporant	la	diversitat	de	les	dones	i	
problemàtiques	com:	salut	mental,	sida,	avortament,	drogodependències	i	addiccions,	planificació	familiar,	
educació	sexual,	prostitució,	trastorns	de	la	conducta	alimentària,	estrès,	etc,	realitzant	campanyes	de	pro-
moció	de	la	salut	i	d’ajuda	mútua,	promoure	la	introducció	de	formació	i	recerca	en	temes	de	gènere	i	salut.	
Constitució	i	posada	en	marxa	dels	consells	de	salut	a	tots	els	districtes	de	la	ciutat	amb	la	participació	de	
les	entitats	i	associacions	d’	usuaris	i	usuàries.

Resposta:

S’han dut a terme: 

1. Salut sexual i reproductiva

• S’ha desenvolupat durant els tres últims anys la prova pilot del programa “Promoció 
de la salut reproductiva en dones immigrants mitjançant educació per iguals i visites 
domiciliàries al districte de Ciutat Vella. Un assaig comunitari d’intervenció”. Aquest 
assaig ha estat finançat pel Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) i l’avaluació ha estat 
molt satisfactòria, per la qual cosa es proposa ampliar-ho a altres districtes, prioritzant 
els barris en els que es desenvolupa el programa salut als barris. S’han elaborat díptics 
de planificació familiar en diferents idiomes, adaptats a les característiques culturals de 
les diferents comunitats. 

• L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) continua treballant en la implantació 
i millora d’intervencions preventives en l’àmbit afectivo-sexual en joves de la ciutat 
(Pressec, Parlem clar, Parlem clar al carrer, educació afectivo-sexual per reis i reines 
llatins, educació afectivo-sexual en menors no acompanyats).

• S’han organitzat tertúlies cafè sobre educació afectivo-sexual i homosexualitat a les escoles.

2. Càncer de mama

• El programa de prevenció precoç de càncer de mama mitjançant les mamografies 
periòdiques està instaurat a tota la ciutat. S’està fent un estudi finançat pel Fondo de 
Investigaciones Sanitarias sobre les percepcions i actituds enfront al càncer de mama i 
la seva prevenció per part de dones immigrades.

3. Alimentació saludable

• S’està actualitzant el programa Canvis de promoció de l’alimentació saludable en els 
centres escolars. Un primer pas ha estat l’edició d’un desplegable titulat “Cinc àpats al 
dia” adreçat a les mares i els pares, sobretot de baix nivell socioeconòmic.

• Per tal d’adaptar els programes d’alimentació saludable a les característiques de la 
població immigrada, s’han realitzat grups de discussió sobre aquest tema en persones de 
les quatre comunitats més nombroses a Ciutat Vella, districte que ha finançat l’estudi. 
Amb aquesta informació s’elaboraran materials sobre alimentació saludable adaptats a 
les diferents comunitats.

• Ha començat el programa AMED, de promoció de l’alimentació mediterrània en 
restaurants de menú en els que habitualment menja la població treballadora.

• S’ha elaborat, en col·laboració amb el Departament de Salut, un díptic amb 
recomanacions sobre el contingut de les màquines de vending situades en centres 
escolars i altres centres freqüentats pel jovent. 

4. Salut laboral i gènere

• Al 2008 s’ha presentat, i properament serà publicat, l’informe titulat “Treball i Salut 
a Barcelona” amb una perspectiva de desigualtats en el que s’inclou també el treball 
domèstic i familiar.

• L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza nombroses intervencions 
per sensibilitzar sobre la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en la salut 
laboral. Entre altres coses, això s’ha traduït, en la col·laboració amb el Departament de 
Treball en la I Enquesta Catalana de Condicions de Treball i en la propera.

5. Drogodependències i dones

• El Pla d’Acció de Drogodependències de Barcelona 2006-2008, contempla un apartat 
específic adreçat a les dones.

6. Dona i sida

• Es realitza (des de l’any 2001, potenciat pel Consorci Sanitari de Barcelona) formació 
específica sobre dona i sida, a tots els col·lectius professionals dels serveis d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva, i dels equips d’atenció primària.
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7. Violència de gènere

• Es duu a terme la sessió “Millora dels circuits d’atenció i acolliment a les dones víctimes 
de violència a Barcelona ciutat”, s’elabora el Protocol de detecció del maltractament 
intrafamiliar de la dona a les urgències hospitalàries i a l’atenció primària (formen part 
del Circuit contra la Violència). El 2002 s’organitza la sessió “la prevenció quotidiana” 
i també es comencen cursos de formació sobre maltractament i violència domèstica als 
hospitals de la ciutat. També es crea als hospitals comissions de violència domèstica. 
Està pendent de realitzar-se un estudi per conèixer la prevalença de la violència de 
gènere als serveis de salut liderat pel CSB i amb la col·laboració de l’ASPB.

8. Promoció de grups d’ajuda mútua

• Des de l’Ajuntament es continuen subvencionant anualment diferents entitats i 
organitzacions governamentals que treballen en diferents temes de salut.

• S’ha creat recentment la Xarxa de Famílies Cuidadores, promoguda per la Regidoria 
d’Acció Social i Ciutadania en la que participa l’ASPB.

9. Atenció a la diversitat: envelliment actiu i saludable

• Està a punt de publicar-se l’informe titulat “Bases per a una proposta d’envelliment 
actiu i saludable” amb una clara perspectiva de desigualtats, que contempla aspectes 
específics de la gent gran, col·lectiu en el que les dones són majoria i afronten problemes 
com els relacionats amb la pobresa, la cura de persones amb discapacitat o els problemes 
depressius relacionats amb la pèrdua de les persones estimades.

• S’ha realitzat una revisió sobre l’efectivitat dels tallers de memòria per prevenir o 
retardar la demència. Els resultats seran difosos durant l’any 2009 per diferents canals. 
S’està treballant en la recollida de les diferents ofertes de tallers de memòria a Barcelona.

• Des de l’ASPB s’han elaborat dos informes, un sobre la salut de la població immigrada i 
un altre sobre els resultats principals de l’enquesta de salut de Barcelona de l’any 2006. 
Tant el gènere com la classe social i el país d’origen han estat eixos de desigualtat tinguts 
en compte.

10. Sistemes d’informació

• Continuen gestionant-se el sistema d’Informació sobre Mortalitat Perinatal, el Registre 
poblacional de Defectes Congènits de Barcelona (REDCB), o el Registre d’Interrupcions 
Voluntàries de l’Embaràs (IVE). Aquest últim ha incorporat com a millora el país 

d’origen de les dones que tenen una IVE, cosa que permetrà elaborar estratègies a mida. 
Els diversos informes de salut publicats per l’ASPB desagreguen sistemàticament els 
resultats pel sexe. 

11. Recerca i formació sobre desigualtats de gènere en la salut

• També en la recerca del coneixement, s’elabora l’estudi “Diferències i desigualtats de 
gènere en salut. La població de 25 a 64 anys”, emmarcat dins l’Observatori de les Dones. 
Professionals de l’ASPB han publicats nombrosos articles científics sobre desigualtats de 
gènere en la salut sobre temes relacionats amb la salut sexual i reproductiva, la doble 
jornada de les dones treballadores, la situació de les mestresses de casa, la mesura de 
la classe social, l’impacte de la immigració, l’atur, la inestabilitat laboral o les llargues 
jornades de treball.

• Professionals de l’ASPB han participat en nombroses activitats de formació i difusió de 
les desigualtats de gènere en la salut.

12. Promoció de polítiques de salut amb perspectiva de gènere

• S’ha establert una estreta col·laboració amb l’Institut Català de les Dones que s’ha 
materialitzat entre d’altres productes en un llibre titulat “La Salut des de la sensibilitat 
de gènere”1, en l’elaboració del capítol d’indicadors de salut d’un llibre sobre indicadors 
amb perspectiva de gènere2 i en la col·laboració en l’apartat de Salut en el Pla de 
polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011 i en l’anterior.

13. Consells de salut

• 9 districtes tenen el seu Consell de Salut i Gràcia està a punt de constituir-ho.
• A més, s’estableix l’Espai Infantil Maria Gràcia Pont; És un espai setmanal de trobada 

entre les persones tutores – pares i mares, avis i àvies - i els seu fills/es, organitzat per 
professionals amb finalitats formatives, pedagògiques i lúdiques.

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la cultura femenina

 1 Artazcoz L. La salut des de la sensibilitat de gènere. Quaderns de l’Institut català de la dona. Barcelona: Institut Català de la dona; 2005.
2 Carrasco C, Bosch A, Almeda E, Artazcoz L, Fernández E, Fernández ML, Miralles C, Otero M, Sipi R. Estadístiques sota sospita. 
Proposta de nous indicadors des de l’experiència femenina. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones; 2007.
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7.11. SERVEIS: CRIATURES

Proposta:

Normalitzar	la	presència	de	criatures	en	els	diversos	àmbits	de	la	vida	quotidiana.	Més	guarderies	infantils	
i	públiques	amb	flexibilització	horària.	

Resposta:

L’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de potenciar la xarxa de serveis educatius 
de proximitat per a la petita infància i les famílies, té previst doblar l’oferta de places 
d’escoles bressol, passant dels 57 equipaments actual a 99 l’any 2011. Amb aquest impuls, 
s’incrementarà la cobertura actual d’aquest servei a la totalitat de districtes de Barcelona.  
El Pla d’ampliació d’Escoles Bressol municipals suposarà passar de 3.698 places disponibles 
en l’actualitat, a 7.574 pel curs 2011-2012. Amb una inversió de 72 milions d’euros d’inversió. 

Altres accions: 

S’han repensat i rehabilitat diversos parcs infantils de la ciutat, pensant-los per als nens i 
nenes i alhora per a les persones que els i les acompanyen.

Per altra banda, s’ha introduït l’hora flexible a l’entrada i sortida dels horaris de les escoles 
bressol municipals; d’aquesta manera existeix certa flexibilitat per a portar i recollir les 
criatures.

A més, s’estableix l’Espai Infantil Maria Gràcia Pont; és un espai setmanal de trobada entre 
les persones tutores – pares i mares, avis i àvies - i els seu fills/es, organitzat per professionals 
amb finalitats formatives, pedagògiques i lúdiques.

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels espais públics i la vida quotidiana
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des dels temps i els treballs 

7.12. SERVEIS: SERVEIS SOCIALS

Proposta:

Esforç	per	part	de	l’Administració	per	fer	un	reagrupament	territorial	dels	serveis:	un	mateix	territori,	uns	
mateixos	serveis.	Impulsar	mesures	específiques	enfront	de	la	feminització	de	la	pobresa,	i	desenvolupar	me-
sures	de	control	de	qualitat	sobre	els	serveis	socials	que	ofereixen	les	entitats	públiques	i	privades,	establint	
criteris	de	drets	i	deures	que	tenen	les	usuàries	i	usuaris	a	l’hora	de	gaudir	dels	serveis.	

Resposta:

En la darrera dècada hi ha hagut un canvi de model de Serveis Socials. Aquest canvi arrela 
en els paràmetres de l’universalisme, l’atenció a la diversitat, l’acció comunitària, l’ampliació 
dels serveis a tota la ciutadania - independentment de nivells de renda i la prevenció. 
L’objectiu és posar els diferents serveis molt a l’abast de tota la ciutadania i aconseguir una 
detecció ràpida de les necessitats i una resposta directa, desburocratitzada i integral; posar 
el ciutadà al centre i oferir-li un ventall de possibilitats. Per a aconseguir una pluralitat de 
serveis per a una població diversa s’estan augmentant cada any el número de centres de 
Serveis Socials així com el número de professionals.

En segon lloc, s’ha posat en marxa el Programa d’Acció Municipal i s’està elaborant el 
Programa de Pobresa mitjançant un procés participatiu que ha comptat amb la col·laboració 
del grup de pobresa del Consell de Benestar Social, que fa 12 anys que treballa el tema. 

Per altra banda, el Pla Municipal per a la Inclusió Social ha creat des del 2005 tota una sèrie 
d’estudis que permet conèixer amb quina realitat s’enfronten els professionals: recerques 
monogràfiques, fòrums temàtics de debat, una nova bateria d’indicadors de risc d’exclusió social,...

Però el salt significatiu s’observa mitjançant els canvis pressupostaris i de personal.

La despesa social general ha passat de 320 milions d’euros l’any 2003 a 418 l’any 2007. En 
el mateix període, la despesa en polítiques d’inclusió pujava de 59 milions d’euros a 93. I la 
despesa de la direcció de benestar social augmentava de 20 a 54 milions d’euros en aquests 
últims anys (de 2003 a 2007). Aquest canvi pressupostari ha significat, per exemple, una 
incorporació de 52 nous professionals als serveis socials d’atenció primària (en atenció a 
persones sense sostre, en atenció socioeducativa amb grups de joves, etc). També ha suposat 
la creació de cinc nous centres d’atenció social a les persones en situació d’exclusió social 
intensa i nou noves promocions d’habitatges amb serveis per a les persones grans fràgils. 
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Actualment, hi ha 34 centres de serveis socials distribuïts per la ciutat, on hi treballen els 
equips bàsics d’atenció social primària que compten amb 250 professionals (treballadors 
i treballadores socials i educadores o educadors). Complementen aquests serveis 27 
psicòlogues o psicòlegs.  Aquesta xifra de personal augmentarà per a poder afrontar el 
desplegament de la llei de promoció de l’autonomia personal. Pel que fa a l’impacte social 
del treball d’aquestes i aquests professionals, l’any 2003 varen atendre a 133 mil persones, i 
l’any 2007 han atès 144 mil persones. De la mateixa manera, els centres de serveis socials han 
atès 42mil persones (any 2007), mentre que l’any 2003 varen arribar a 39 mil.

Per altra banda, el 25 d’Abril del 2006 es constitueix el Consorci de Serveis Socials, un 
ens públic de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona que aconsegueix una gestió 
integral i coordinada dels serveis socials.  En aquesta mateixa línia de coordinació entre 
les dues administracions, existeix des del 2005, l’Acord d’Equipaments d’Atenció Social 
Especialitzada que ha construït fins al moment 51 equipaments de serveis socials a Barcelona 
que cobreixen a unes 4.400 persones. 

A part d’aquesta voluntat de treball coordinat, desburocratitzat i orientat al servei del 
ciutadà o ciutadana, també s’adopta la necessitat de la proximitat dels serveis. 

De fet, s’està treballant des del Pla de serveis de la ciutat la necessitat de que cada barri 
compti amb els serveis públics suficients per a què les persones no necessitin desplaçar-se 
per aquest motiu. Els serveis socials formen part d’aquesta necessitat col·lectiva, i l’augment 
d’equipaments i professionals respon també a aquesta necessitat.

Un dels serveis socials més importants, els serveis d’atenció domiciliària, són un conjunt de 
serveis de proximitat que poden ser de tipus professional (desenvolupat per treballadors/res 
professionals) o de tipus material (exemple: àpats a domicili). 

Estan orientats a atendre les necessitats de dos grans col·lectius: Les persones en situació de 
dependència psíquica o física per tal que puguin continuar vivint en el seu entorn afectiu 
habitual amb una ajuda per a desenvolupar la seva vida diària; i el de persones o families en 
risc d’exclusió que segueixen un pla d’intervenció socioeducativa. L’any 2003, 6.120 persones 
varen ser ateses per aquests serveis, i l’any 2006 ja eren 12.116 persones.

Val a dir que avui en dia el 85% de les actuacions d’atenció domiciliaria es realitzen a 
persones gran depenents, i que aquest és un col·lectiu altament feminitzat. 

L’expansió d’aquests serveis és una realitat, i s’observa amb l’evolució pressupostària 
ascendent (sobretot a partir del Pla d’Inclusió Social de 2005) que permet que mentre que 
l’any 2003 es destinaven 9.155 milers d’euros als Serveis d’Atenció Domiciliària, l’any 2007 
s’hi destinaven 17.798 milers d’euros.

Pel que fa a l’avaluació dels serveis socials, s’estableixen mesures de control de qualitat 
d’aquests serveis: Es realitzen enquestes sobre la qualitat del tractament rebut als centres 
de serveis socials i se’n fa un estudi periòdic, que està donant una perspectiva evolutiva 
favorable pel que fa a la valoració del servei per part dels i les usuàries.

Per altra banda, “Dona, és el teu espai” és un grup de dones usuàries de serveis socials. 
La seva finalitat és millorar l’autoestima d’aquestes dones, facilitar les seves habilitats 
relacionals, de comunicació, i promoure la participació en la vida social del barri.

Forma part de la sèptima ponència del Primer Congrés: 
“Les dones i els serveis de la ciutat” 
Interès per ponència del Segon Congrés: 
Les dones transformem des de la ciutadania femenina 



59D. FONTS I MATERIALS RELACIONATS
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FONTS:

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

ÀREA DE MEDI AMBIENT

ÀREA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

ÀREA D’URBANISME

ÀREA DE MOBILITAT

ÀREA DE BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL

MATERIALS RELACIONATS: 

1. Pla municipal per a les Dones 2005-2009. 
Disponible: w3.bcn.es/fitxers/dona/pmdcat20052009.108.pdf

2. Pla Municipal contra la violència vers les Dones 2007-2009. 
Disponible: w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/pmvdcat.655.pdf

3. Circuit Barcelona contra la violència vers les dones
Disponible: http://www.bcn.es/dones/root/circuit_cat2.html

4. Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les Dones. 
Disponible: http://www.cird.bcn.es/catala/cbcndon/renovacord.htm

5. Informe balanç 2007: Serveis i recursos en matèria de violència vers les dones.
Disponible: w3.bcn.es/fitxers/home/dona.643.pdf

6. Les dones de Barcelona en xifres. 
Disponible: http://www.bcn.es/dones/root/observatori_cat.html










