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La paritat, una
qüestió de justícia
social

’any 1979 tenen lloc les primeres eleccions democràtiques als ajuntaments de l’Estat espanyol després de
la dictadura franquista.
Durant aquests 40 anys de democràcia ininterrompuda,
és innegable que l’increment del nombre de dones en tots
els àmbits de la societat i en l’exercici de responsabilitats públiques ha estat destacable. Si ens fixem, però,
en el món local les dades no són gaire optimistes: 19%
d’alcaldesses i 35% de regidores. En cap cas s’ha assolit
la paritat i un 6,45% d’ajuntaments no compten amb cap
dona en els plens municipals.
La representació política en majúscules està encara
reservada als homes malgrat que fa més de 10 anys
que tenim en vigor una llei d’igualtat que regula la participació equilibrada de dones i homes en les candidatures
electorals. La Llei orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva de
dones i homes pot haver ajudat a incrementar els valors
pel que fa a la proporció de regidors i regidores, però el
percentatge d’alcaldesses catalanes és massa baix i es
mantenen les mateixes inèrcies i pautes a l’hora de distribuir les àrees de responsabilitat, l’atenció a les persones,
és a dir, benestar, cultura, educació, igualtat... continua
sent l’àmbit predominant de les dones, mentre que el
territori, és a dir, urbanisme, planejament... continua en
la seva majoria en mans dels homes.

Continuem sense estar en condicions d’avaluar si les
dones exerceixen la política amb un estil diferent o si el
que es fa de moment és lluitar per aconseguir visibilitat,
respecte i credibilitat i, per tant, s’assumeixen rols masculins estandaritzats.
Ens preguntem també si paritat i transparència són
dos conceptes que poden anar de la mà. Certes dades
-no del tot concloents pel poc recorregut en el tempsapunten que sí, que les dones quan exerceixen un càrrec
de responsabilitat són més transparents en la seva
gestió. Aquesta és una tendència positiva que cal donar
a conèixer.
Davant aquesta realitat, què fan els mitjans de comunicació per donar visibilitat a les dones en l’exercici de
les seves responsabilitats, a les polítiques d’igualtat i als
feminismes més enllà d’informar del dia a dia i de l’agenda
política? Aquest número monogràfic vol posar el seu
granet de sorra en aquesta direcció, perquè necessitem
que es coneguin més referents femenins, que s’eviti tot
tipus de discriminació per raó de gènere i que les accions
i tasques de les dones no quedin relegades a un segon
nivell. L’agenda comunicativa ja inclou l’activitat política
dels càrrecs electes, però necessitem que la informació
que es faci en tots els àmbits contempli sempre la diversitat de dones i homes i, si cal, s’apliquin mesures d’acció
positiva per recuperar tots els anys de foscor i silenci
envers les dones.
La plena ciutadania no s’ha assolit i els mitjans de comunicació són molt necessaris per visibilitzar el treball de
les alcaldesses i les regidores de Catalunya.
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Peu de foto pàgina anterior: Taula de recollida
de signatures d'adhesió a l'Estatut de Catalunya
instal·lada al mercat de la Llibertat del barri de
Gràcia. Barcelona, 1931

tòria en tots els àmbits i sobretot en les relacions socials.
Paritat, doncs, no és igualtat però sí que és un indicador
de la qualitat democràtica dels països. Una presència equilibrada d’homes i dones permet que es reflecteixi millor la
composició de la societat.
“La màxima participació de la dona en totes les esferes,
en igualtat de condicions amb l'home, és indispensable per
al desenvolupament ple i complet d'un país, el benestar
del món i la causa de la pau" (Resolució 34/180 de 18 de
desembre de 1979. Assemblea General Nacions Unides).

Els primers passos cap a la consecució
dels drets de les dones

El llarg camí cap a la
igualtat efectiva i no
aconseguida encara
Enguany celebrem els 40 anys d'ajuntaments democràtics, resultat d'una
transició ara qüestionada, però que malgrat tot, va comportar un canvi
radical en la concepció de l'Estat pel que fa a la forma d'escollir els nostres
representants en les administracions, el dret al sufragi universal sense
restriccions, per tant l'assoliment d'allò que hem convingut en anomenar
democràcia. L'arribada de la democràcia, va representar un reconeixement
teòric de la igualtat de drets, però faltava molt perquè la societat madurés,
de fet no ho hem aconseguit del tot. Els drets de les dones són avui
encara qüestionats i, fins i tot, amb l'aparició de partits d'ultradreta,
s'albiren aires d'involució
Per Àngela Salut Moià

P

aritat i igualtat són conceptes que sovint barregem
quan parlem de l'accés de la dona al càrrecs, a les
institucions, en la lluita pels salaris... i els utilitzem no
amb prou correcció. Paritat té un significat numèric i vol
dir que la societat ha de distribuir l'ocupació dels llocs de
treball, responsabilitats o representacions institucionals
de manera equitativa entre homes i dones. Podríem dir
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que és la participació equilibrada de dones i homes en
les posicions de poder i de presa de decisions en tots
els àmbits de la vida. No és, doncs, un fi per ella mateixa
sinó un instrument, una condició per arribar a la igualtat
entre sexes.
Igualtat, per contra, és un concepte amb valor moral i no
numèric, i comporta la negació de la diferència discrimina-

Tenim una colla de dones que, tot i no ser escollides democràticament, ja fos en la dictadura, la II República o en
l’època franquista, van desenvolupar càrrecs polítics de
diversa índole. La majoria van ser escollides a dit, però
designades gràcies a la seva vàlua personal, al treball
que estaven desenvolupant vers la societat i a la pressió
existent en relació al dret de les dones al sufragi universal.
Fem una mica d'història.
La dona no va poder votar ni ser votada en cap dels
processos electorals, ni a Espanya ni enlloc, fins molt
avançat el segle XIX. A Espanya, hi havia hagut diversos
intents de regularitzar la situació tant en la Iey Municipal
de 1877, ley electoral de 1907 o Ley Maura, i fins i tot
en la llei proposada el 1919, però mai es va aconseguir
tirar endavant aquestes modificacions. No va ser fins el
1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, que primer
en el Nuevo Estatuto Municipal, i després pel Reial decret
de 10 d'abril, on es defineix clarament de quina manera
les dones podrien participar en les eleccions municipals,
tot i que de forma molt restringida, només amb dret a vot
no pas a ser votades.
“Artículo 1º.- ..../ ... El censo electoral se integrará :
..../...
B) Con las mujeres mayores de veintitrés años que sean
vecinas y no estén sujetas a la patria potestad, autoridad
marital ni tutela, cualesquiera que sean las personas con
quienes, en su caso, vivan.
Se exceptuaran únicamente las dueñas y pupilas de
casas de mal vivir.” (Reial Decret de 10 d’abril -Gaceta de
Madrid, Núm 103, 12 d’abril 1924, pàg. 250-51).
D'aquest Reial decret se'n deriva que només podien votar
les dones independents econòmicament, les que vivien
soles, mares de família vídues o separades i casades, que
exercissin com a caps de família, però no ser elegibles.
Va ser també durant el mateix període de la dictadura
de Primo de Rivera (1927) que es constitueix l'Assemblea
Nacional, on es van reservar 13 places per a les dones,
tot i que en condicions restringides com podem veure en
el Reial decret de creació i regulació de l'Assemblea: “...
varones y mujeres solteras, viudas o casadas, éstas debidamente autorizadas por sus maridos”. (Gazeta n. 527,
14 de setembre de 1927, R.Decret Llei n.1567, 12 de
setembre de 1927). Veiem que malgrat concedir alguns

Clara Campoamor va ser la primera dona que
participà en la redacció d'una Constitució a
Espanya, aprovada el 9 de desembre de 1931
drets a la dona, aquesta continua sota la potestat del marit.
Després de molts anys de reivindicacions en favor de
la incorporació de la dona tant en les institucions com
en llocs de responsabilitat, va ser un dictador, Primo de
Rivera, qui va permetre que més de 100 dones fossin
regidores dels seus municipis, unes deu nomenades alcaldesses i tretze formessin part de l'Assemblea Nacional
(1923-1931). La majoria provenien de la burgesia, tot i que
també hi havia mestres i altres professions, gairebé totes
havien destacat per la seva implicació social, unes per ser
properes al règim de Primo de Rivera i altres provenien
del catolicisme. Percebien la seva participació en la vida
municipal com una extensió de la seva activitat domèstica.
El 12 d'abril de 1931 Alfons XIII convoca eleccions municipals regides per la llei Maura (1907), es retira novament
a les dones els drets de sufragi que els hi havia atorgat
l'Estatut Municipal de 1924. La monarquia perd aquestes
eleccions i s'instaura la II República que representarà un
canvi per a les dones.
El 8 de maig de 1931 es publica un Decret, que modificarà la llei Maura, amb la qual s'havien regit les eleccions
municipals del 1931, i per primera vegada es permetrà
que dones i capellans puguin ser elegibles per formar
part de les Corts Constituents, obliden però donar-los-hi
la capacitat per poder votar. A conseqüència d'aquest
decret a les eleccions a les Corts, realitzades el 28 de
juny i 5 de juliol del mateix any, es presenten només 10
dones. Els resultats són 468 diputats i dues diputades.
Clara Campoamor, del Partit Republicà, i Victoria Kent, del
Partit Radical, són les primeres dones que van formar
part de les Corts espanyoles. A finals d'any se'ls hi afegeix
Margarita Nelken, del Partit Socialista, que romandrà a la
Cambra 3 legislatures.
Campoamor serà la primera dona que participarà en la
redacció d'una Constitució a Espanya, que va ser aprovada

Alcaldesses durant la dictadura
de Primo de Rivera (1924-1930)
Any

Nom

Habitants

1924?

No s'ha trobat

Cañina (Galícia)

1924

Deconeguda

Segorbe (Castelló)

1924-1930

Matilde Pérez Molla

1924-1930

Dolors Codina i Arnau

El Talladell-Tàrrega
(Lleida)

1925

Desconeguda

Calatrava (Ciudad Real)

1925-1930

Concepcion Pérez Iglesias

3.217-3.176 Portas (Pontevedra)

1925

Petra Montor Romero

3.120-3.588 Sorihuela de Guadaliner
(Jaén)

1926-1930

Benita Meldanio Mendiola

864

Bolaños de Campo
(Valladolid)

1930

Amparo Mata Perez

571

Sotocabañas (Palència)

1930

Candela Herrero del Corral

1.009

Castromocho (Palència)

500 -+

Municipi

Quatretondeta (Alacant)
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Nativitat Yarza, primera alcaldessa escollida per sufragi
popular, 1934, a Bellprat

Frederica Montseny, primera ministra espanyola, exercint el seu dret a vot.
Barcelona, 19 de novembre, 1933

definitivament el 9 de desembre de 1931: “Los ciudadanos
de uno y otro sexo mayores de veintitrés años, tendrán
los mismos derechos electorales conforme determinen las
leyes” (Article 36). Amb uns resultats molt i molt ajustats,
s'aconsegueixen els mateixos drets electorals per a dones
i homes. Les 3 úniques dones que hi havia a l'hemicicle
tenien diferent opinió. Campoamor era la defensora del
sufragi femení, Kent considerava que no era el moment, i
Nilken, en la votació final de les esmenes es va abstenir,
sortint de l'hemicicle. És interessant comentar que en
relació a aquest article 36, hi va haver un diputat republicà,
M. Hidalgo Ayuso, que defensava l'edat de votació per les
dones a 45 anys, i deia: “...alguien pensaba que antes
de esa edad estaba capacitada intelectualmente la media
mitad del género humano”. En realitat la gran oposició per
part dels diputats a concedir el vot a les dones raïa en la
creença que no estarien prou alliberades de la influència
de l'església a l'hora de votar. L'esquerra sempre havien
temut que les dones decantarien el vot cap a les dretes.
Durant aquests primers temps de la República, molts
dels ajuntaments encara estaven governats per persones
heretades de l'època de la dictadura col·locades a dit.
El 30 de desembre de 1932 es creen les comissions
gestores a tots els municipis on havia passat això, i
apareixen un bon nombre d'alcaldesses i regidores, que
governaran fins el 23 de abril de 1933, data en què es
convoquen les eleccions municipals en aquests municipis,
no a Catalunya que té un calendari diferent per l'Estatut de
1932. En aquestes eleccions dones i homes van participar
amb els mateixos drets.

El maig del 1933 es modifica la llei electoral espanyola.
I el 19 de novembre de 1933 tenen lloc les primeres
eleccions generals de la II República, les primeres amb
sufragi universal. Aquestes eleccions les van guanyar els
partits de centredreta i es va arribar a dir que per culpa
de la inclusió de les dones en les eleccions s'havia produït
aquesta victòria de les dretes.

Nativitat Yarza, la primera alcaldessa
escollida democràticament
Les primeres eleccions municipals democràtiques a Catalunya, amb la nova llei electoral, tenen lloc el 14 de gener
de 1934. Nativitat Yarza Planas és escollida alcaldessa
de Bellprat (Anoia) per sufragi popular del partit Esquerra
Republicana, convertint-se en la primera alcaldessa escollida democràticament a Espanya.
Durant la II República també trobem, tot i que no al
govern local, a una dona ocupant un alt càrrec: Frederica
Montseny i Mañé, líder anarquista, ministra de Sanitat de
novembre del 1936 al maig del 1937, la primera dona
ministra d'Espanya.
A part d'aquestes que esmentem, hi va haver més alcaldesses i una bona colla de regidores, sobre tot en pobles
petits. Unes formaven part de les comissions gestores
que governaven els petits pobles fins l'abril de 1933 i
altres van ser escollides democràticament a les eleccions
municipals del mateix any.

La dictadura de Franco: la dona relegada
El període de guerra és un període fosc, tot i que regit

Alcaldesses durant la II República
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Any

Nom

Professió

1932

Maria Domínguez

1933

Julia Mayoral Márquez

25-05-1933
14-01-1934
1935

Habitants

Nomenament

Municipi

Pagesa, articulista, 3.864
directora d'escola

Comissió Gestora
Governador Civil Saragossa

Gallur (Saragossa)

Mestra

2.834

Comissió gestora
Governador Civil

Alange (Badajoz-Extremadura)

Nativitat Yarza Planas (ERC) Mestra
Activista

300

Comissió Gestora
Sufragi popular

Bellprat (Anoia-BCN)

Antonia Solè Vilaró

500

Alcaldessa Segona electa?
Imposició castrense?

Pujalt (Anoia-BCN)

Foto: Ramon Ferrandis

Foto: Col. Merletti / Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya

Foto: J. RAMOS (SUCCESSOR DE SANTONJA) / COL·LECCIÓ
PARTICULAR DE MAGÍ GALINDO I ANGUERA
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per les lleis de la República el conflicte bèl·lic alterava el
normal funcionament de les administracions. Malgrat això,
va continuar havent-hi alcaldesses. És després, al final de
la Guerra Civil, que s'inicia un període negre i especialment
per a les dones. Espanya passa a ser governada pel
general colpista Francisco Franco i no s'aconseguirà la
normalitat democràtica fins el 1977.
El 1968 es modifica definitivament l'article 78 de la Ley
de Régimen Local, i s'inclou a la dona com a electora i
com a elegible, tant en les eleccions municipals con en
les de les Corts. Però havien de ser majors de 25 anys
i casades, mentre que els homes només havien de ser
majors de 23 anys. Poques van ser alcaldesses durant
el franquisme. Volem fer esment de Mª Teresa Ibarguchi
Barrondo, que ho va ser d’Übidea, a Biscaia.
Pilar Primo de Rivera, Cap Nacional de la Secció Femenina de la Falange Española, defineix molt bé el seu ideari:
“Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego,
el talento creador, reservado por Dios para inteligencias
varoniles; nosotras no podemos hacer más que interpretar,
mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho”.

Eleccions democràtiques
Franco mor el 20 de novembre de 1975 i el 15 de juny
de 1977 es convoquen les primeres eleccions generals. El 6 de desembre de 1978 s'aprova la Constitució
en referèndum; i el 3 d'abril de 1979 se celebren les
primeres eleccions municipals. Les dones van irrompre
en els càrrecs de manera subtil. Només un 2,2% del total
d'alcaldes de Catalunya eren dones. De 934 municipis,
19 van ser governats per alcaldesses i 386 dones van
ser regidores. A Espanya van ser 101 les que van aconseguir ocupar les alcaldies d'un total de 8.054 municipis:
un 1,25% de mitjana. Aquestes primeres alcaldesses han
de ser considerades com unes autèntiques pioneres. Han
passat 40 anys i encara a Catalunya hi ha un 6,45% d'ajuntaments on no hi ha cap dona amb representació política.
Si comparem les poblacions per nombre d'habitants
podem constatar que les dones van governar majoritàriament alcaldies de fins a 20.000 habitants, amb un alt
percentatge en pobles per sota dels 5.000. A Catalunya,
però, tenim la població més gran de tot l'Estat espanyol:
Mollet del Vallès (32.000 habitants el 1979), governada
per una dona, Anna Maria Bosch Pareras. Si mirem la
formació de les dones que van accedir a les alcaldies, prop
d'un 60% en front del 28% dels homes, tenien estudis de
batxillerat, FP, diplomatures o estudis universitaris, mentre
que un 67,28%, dels homes tenien estudis bàsics. Això
constata la hipòtesi que a la dona se li exigeix més per
accedir a qualsevol lloc. Pel que fa a les ocupacions hi
havia un percentatge alt, un 29,7% de “Labores del hogar”;
que s'explica per venir del llarg període de la dictadura
amb una pràctica anul·lació de la vida pública de les dones
relegades a fer de mestresses de casa; sector sanitari i
educació, un 34%; i del sector serveis i administratives un
6,93% i 4,95%, respectivament.

Primera trobada d'alcaldesses de Catalunya, organitzada a La Garriga per la seva
alcaldessa, Núria Albó, 1983

En el cas dels homes la cosa varia substancialment. La
majoria provenien del sector agrari, un 45,57%, i la resta
amb més presència del sector serveis, un 13%, i empresaris o petits industrials o autònoms, un 8,83%.
Pel que fa a les edats, a Espanya el 58,75% dels nous
alcaldes/esses estava entre 30 i 50 anys.

19+1 dones treballant per la igualtat i la
democràcia des dels ajuntaments
Recordem els noms d'aquestes alcaldesses, que amb
força i coratge van agafar les rendes dels seus municipis,
on tot estava per fer:
Montserrat Bonmatí Boxa de Bellcaire d’Empordà; M.
Dolors Oms Bassols de Blanes; Anna M. Tomàs Palomeras
d'es Bòrdes; Berta Bada Cazelles de Camprodon; M.
Dolors Gody Rotllens de Cassà de la Selva; Núria Albó de
La Garriga; Maria Gifre Rodríguez de Llagostera; Antònia
Castellana de Molins de Rei; Anna M. Bosch Pareras de
Mollet del Vallès; Marcel·la Camps Rovirosa d'Olivella; Rosa
Martí Conill de Parets del Vallès; M. Lourdes Vidal Audet
de Ponts; Núria Fornell Camprobí de La Quart; Margarida
Pujals Noguera de Sant Boi de Lluçanès; Teresa Rosell de
Sant Celoni; M. Montserrat Aixalà Blasco de Torroja; M.
Eulalia Solsona Costa de Verdú; M. Antonia Vivet Carrera
de Vidrà; i M. Roser Coromines Canadell de Besalú, que
tot i que no va era la primera de la llista, per qüestions que
no venen al cas, ella va ocupar com a segona l'alcaldia;
i Carmen Bernard Nerin de Sucs (Sucs era un nucli de
població de Lleida, un llogaret, per això no surt en gairebé
cap llista d'alcaldesses). Totes tenien un punt en comú:
l'amor i les ganes d'ajudar al seu municipi i a la societat.
L'alcaldessa de Parets, Rosa Martí Conill, a la pregunta per
què s'havia presentat responia: “Potser perquè estimo el
poble i el vull servir”.
La majoria eren independents sense cap afiliació política
i, fins i tot, moltes es definien com apolítiques, tot i que
hi havia alguna militant del PSUC, PSC o CDC. Algunes no
volien definir-se políticament donat que consideraven que
havien de governar per a tothom. “Tinc la meva idea de
partit, però com que estic en una candidatura independent
no vull pronunciar-me ni comprometre la llista”, paraules
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de Montserrat Bonmatí. O Núria Albó que a part d'alcaldessa era mestra i el juny del 79 deia: “Penso que queda
més clar, més objectiu ensenyar història sense estar afiliat
enlloc. Jo per damunt de tot sóc nacionalista i després
socialista. Si existís un partit socialista català sense cap
lligam ni dependència de l'exterior, segurament me'n faria”.
Montserrat Aixalà, es definia així: “Sóc més aviat d'esquerres. No m'agrada cap partit, sempre hi trobo algun
però. La disciplina no em va. Ho trobo com una dictadura,
i em sento molt més catalana que de partit”.
La majoria es consideren catalanes com a primera
afiliació, excepte l'alcaldessa de l'Es Bordes (Vall d'Aran)
que ho explicava així: “Abans de res som espanyols,
després aranesos i després catalans”, tot i això però ho
reblava parlant de l'aïllament de la Vall d'Aran.
Trobem dones joves a partir de 23 anys, com Maria
Eulàlia Solsona, la més jove de totes i la que més mandats
ha governat. Eulàlia deia: “Mai vaig actuar com a dona, sinó
com a persona sota uns ideals i a fi de canviar el món”.
Les edats anaven ben repartides des dels 23 de Maria
Eulàlia fins als 51 anys de Roser. Algunes de les seves
aspiracions eren: “Si la gent aprèn a participar, hi hauríem
guanyat moltíssim. I prepararem el terreny per als que
vindran darrere”, paraules d’Antònia Castellana, alcaldessa
de Molins de Rei pel PSUC. Un altre punt força comú entre
elles era la seva idea de fer un pas curt per les alcaldies:
quatre anys i donar pas. “Amb quatre anys en tinc prou.
Aquesta és una feina que desgasta. … /... d'entrada no en
sóc partidària”, paraules de Castellana. M. Antonia Vivet,
alcaldessa de Vidrà: “Jo d'aquí a quatre anys, ja no seré
aquí. Vull dir que ja no em dedicaré a això”.
No es definien com a feministes, creien en la igualtat i
en la llibertat individual. Tot i que algunes es van haver de
sentir coses com: “Guaita, ens manaran les dones”, o fins
i tot van rebre amenaces, però amb el seu savoir faire van
aconseguir tirar endavant i ser molt estimades pels seus
respectius pobles. “Què entenc jo per feminisme? Quan
em demanen sobre això dels homes i les dones, ja m'han
fotut. Som persones, no? Ara, si em parles de defensar
els drets de les dones això ja és un altre assumpte. És
qüestió de justícia”, deia Maria Antonia Vivet.
Marcel·la Camps, explicava: “M'agrada molt ser dona.
Algunes dones molt feministes volen ser com els homes
i fan servir els seus mateixos gestos. Jo no tinc res a
envejar els homes”.
Vidal, alcaldessa de Ponts, comentava: ”No portàvem
cap objectiu feminista ni polític. Només volíem servir el
poble, perquè n'estàvem molt”. Berta Bada, nascuda a
la Catalunya Nord, però casada a Camprodon i que se
sentia “molt d'aquí”, deia en relació al feminisme: “No hi
ha d'haver diferències ni s'ha de marginar a ningú per raó
de sexe o color”.
On hi havia més diversitat entre elles era en la seva
vida quotidiana i en les seves creences. Unes casades,
altres solteres, unes cristianes i altres no opinaven sobre
religió; unes a favor de l'avortament, altres creien que
era una qüestió de consciència i altres estaven en contra,
i el mateix pel que fa al divorci. Coromines opinava que
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“abans de l'avortament, millor una planificació familiar. El
divorci, potser sí”. Unes tenien famílies tradicionals i altres
no volien sentir ni parlar de perdre la seva llibertat. “Jo
penso que vaig néixer soltera. He estimat sempre molt la
meva pròpia llibertat i la meva autonomia.../... Però ja se
sap, estem oberts a totes les opcions i a tots els dubtes”,
deia Carme Bernard, alcaldessa de Sucs.
Maria Gifré, s'hi va presentar per amor al marit i per
lleialtat al poble. Explicava que “una colla de joves..../...
va proposar una candidatura” però sembla que ningú volia
anar de núm. 1 i ho van proposar al metge del poble, el
seu marit, i ella per evitar que s'hi hagués de posar, ja que
considerava que la tasca de metge era incompatible amb
la de president de la corporació municipal es va oferir a
ser cap de llista “i tothom hi va estar d'acord”, deia.
Totes coincidien en què volien treballar a fons, i que
l'únic que els feia por era fallar a la gent, no fer bé les
coses, no poder solucionar els problemes ràpidament.
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Barcelona i Sant Boi de Llobregat són
dos exemples de pràctiques innovadores
i incipients en transversalitat

La transversalitat,
l’assignatura pendent
Pocs recursos, la crisi econòmica i les resistències institucionals
i individuals que hi ha en els mateixos ajuntaments han dificultat
la implementació dels plans d’igualtat. Els reglaments interns
d’equitat, amb caràcter obligatori, han suposat un pas endavant

l’aprovació de la Llei d’igualtat, les empreses de més de
250 treballadors havien de tenir el seu PIO i els consistoris havien de tenir un 40% de representació femenina.
L’ajuntament de Sant Boi va prendre la iniciativa d’elaborar
el PIO i va aplicar la política de quotes de manera que “es
va aconseguir canviar la composició del ple municipal i de
l’equip de govern” recorda Guerra.
L’any 2010, segons Alfama, el 17% dels municipis de
més de 20.000 habitants comptaven amb un pla local (és
a dir, 162 de 947). Tot i que a la pràctica, gairebé tota
la totalitat de consistoris ja quedaven coberts per un pla
d'igualtat ja fos específic o comarcal, gràcies al suport
de diputacions i Generalitat. De manera que només un 4%
en restaven fora. En els darrers anys, no ens consta que
s'hagi fet cap estudi sobre el nombre de plans d'igualtat
específics dels municipis de Catalunya i, per tant, no es
pot fer una diagnosi de l'estat de la qüestió.
Els principals problemes que han tingut els plans és
que, segons Alfama, no han establert els objectius, les
accions han estat poc concretes, així com els recursos
i la temporalitat. “En els últims anys però, han passat a
incloure cada cop més operativització i concreció. En la
majoria dels casos, no s’han executat en la seva totalitat.
No obstant això, han estat un instrument clau a l’hora de
visibilitzar i sensibilitzar”, explica Alfama.

La transversalitat, el gran canvi
Per Anaïs Barnolas Soteras

A

mb la creació dels primers ajuntaments democràtics
es va reconèixer la necessitat d’introduir la perspectiva
de gènere a l’agenda institucional. Va ser a partir del 1987
quan les regidories d’igualtat es van començar a crear. El
2010 el nombre era de només el 23%, segons l’Institut
Català de les Dones. L’especialista en gestió transversal de
gènere i polítiques d’igualtat, Mònica Gelambí, relata com
inicialment estaven vinculades als serveis socials però,
amb el pas del temps, els camps d’actuació es van anar
ampliant i els consistoris van intervenir en àmbits diversos
com l’ocupació o la sanitat.
Als anys 90 es van començar a elaborar i implementar
els primers plans d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes (PIO). Sònia Guerra, coordinadora de l'Àrea d'Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat explica
que “van ser eines fonamentals, perquè van recollir en un
document les accions i estratègies a realitzar i, per tant,
van passar a ser responsabilitat de tota l’organització”.
“La posada en pràctica dels plans, depenent de l’extensió
del consistori, va ser desigual”, destaca la politòloga Eva
Alfama. En els ajuntaments més grans, on van aparèixer
les regidories d’igualtat, els serveis es van desenvolupar
més. En canvi, la major part d’iniciatives van comptar amb
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poc pressupost, així com una excessiva dependència del
compromís personal i de la capacitat d’influència de les
responsables polítiques o tècniques de l’àrea d’igualtat.
A partir de la primera dècada del segle XXI, les polítiques de dones es van estendre i es van consolidar a
l’àmbit local. Paral·lelament, es va desenvolupar un marc
legal específic estatal i català sobre la igualtat de gènere.
Per exemple, es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007, del
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
o en el cas de Catalunya, la Llei 5/2008, del 24 d'abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista. De
manera que la desigualtat de gènere “es va situar clarament a l’agenda política i es va marcar un cert grau d’obligatorietat. A més, va proporcionar un llenguatge comú,
que va facilitar la feina, es van establir uns criteris a seguir
i un conjunt d’eines”, assenyala Gelambí.
Els PIO van concretar al màxim les mesures d’acció
positives que s’havien de desenvolupar per corregir les
desigualtats entre dones i homes. La sociòloga Judith
Astelarra defineix les accions positives com les polítiques
que busquen corregir els desavantatges de les dones en
el món públic. En aquest sentit, una pràctica clau va ser
el règim de quotes. Guerra explica com el 2007, amb

L’any 1995 representa, a escala mundial, una ruptura en
les polítiques per a la igualtat d’oportunitats entres dones
i homes. Aquest canvi de paradigma es dona a partir de la
Conferència de les Nacions Unides sobre les dones celebrada a Beijing l’any 1995, que va posar sobre la taula el
concepte de gender mainstreaming o gestió transversal
de gènere. Vindria a ser, en paraules de Mieke Verloo
del Comitè d’expertes del Consell Europeu: “la millora, el
desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de
manera que una perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori en totes les polítiques, en tots els nivells, i en totes
les etapes, per part dels actors normalment involucrats
en l’adopció de mesures públiques”. Això significa que “es
passa de considerar la desigualtat com un problema de les

dones a creure que es tracta d’un problema de gènere, i
que implica els homes i les dones”, comenta Gelambí. Per
això, segons Astelarra, la transversalitat planteja noves
estratègies que facin referència a la necessitat de reformes
estructurals del sistema de gènere.
Avui dia trobem exemples de pràctiques innovadores de
transversalitat. Gelambí destaca el treball que el consistori
de Barcelona ha fet en els darrers anys. “L’ajuntament ha
creat el Departament per a la Transversalitat de Gènere,
que depèn de la Primera Tinença d’Alcaldia, que treballa en
àmbits com serveis jurídics, economia, recursos generals,
contractació pública, comunicació”, explica Marta Cruells,
assessora en polítiques d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Barcelona. També ha sorgit el Departament de
Programes de Temps i Economia de les Cures “per fer
entendre que l’economia és laboral però també reproductiva”, apunta. Per primera vegada s’ha elaborat un informe
sobre igualtat laboral en l’estructura municipal, que assenyala una bretxa salarial del 15,85% relacionada amb la
jornada laboral. L’estudi també ha analitzat les diferències
entre dones i homes que hi ha entre la categoria professional o els complements específics. Les conseqüències
d’aquest estudi han estat que el 2018 es va pactar amb
tots els sindicats una ruta de canvi amb tota una sèrie de
mesures que es va aprovar en el Ple.
Un altre exemple el trobem a Sant Boi de Llobregat.
Guerra destaca la figura que s’ha incorporat en el Pla Intern
d’Igualtat de gènere 2018-2021 de les antenes d’igualtat:
“Són agents clau que estan a diferents àmbits de l’organització i que vetllen per a què la igualtat de gènere s’estigui
complint al departament. Tant és si són dones o homes,
tècnics o caps, en tema de gènere són els màxims responsables i han de rendir comptes a l’àmbit d’igualtat i no pas
amb el seu superior”, explica Guerra.
En els últims anys, Girona, Tarragona i Barcelona han
aprovat els reglaments interns per l’equitat que “tenen més
obligatorietat que els plans d’igualtat i, per tant, representen un pas endavant”, explica Gelambí. En el cas de
Barcelona, “aquest reglament el que fixa és que el mínim
de despesa del pressupost en polítiques feministes ha de
ser de l’1% i no del 0,5% com és ara”, explica Cruells.

Materials de sensibilització i activitats a favor de la igualtat i per l'eradicació de la violència masclista.
Ajuntament de Sant Boi
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Els Consells de Dones s'han de repensar; han d'incloure
entitats formades d’homes que reivindiquen noves masculinitats
i han de tenir més pes polític
Aquesta norma es va aconseguir aprovar el 2018 en el
Consell Municipal amb un consens majoritari de tots els
partits menys el PP.
En aquest consistori també s’ha inclòs la perspectiva
de gènere en els pressupostos “on hi ha molta resistència perquè és una peça clau”. “Hem treballat amb el
mateix equip, per crear eines que es quedin en un futur
com a bones pràctiques”, exposa Cruells. Pel que fa a
la contractació, en el darrer any, han inclòs clàusules de
gènere. “Els agents estan obligats a incorporar el principi
d’equitat, de manera que no només canvies la màquina de
l’ajuntament sinó tots els autors que estan en contacte”,
comenta Cruells. Pel que fa a ajuts i subvencions, “també
hem afegit requisits que, en aquest cas, no s’exigeixen,
però que, si les empreses implementen la perspectiva de
gènere, es valoren positivament i en els últims dos anys
el 70% ho han integrat”, comenta.
La gestió del mainstreaming de gènere, segons Alfama,
encara no és una estratègia política i democràtica que
sigui compartida pel personal polític i tècnic municipal.
Com expliquen les politòlogues Lut Mergaert i Emanuela
Lombardo: “La incorporació de la transversalitat de gènere
com a principi burocràtic no evita l’existència de resistències individuals i institucionals que impedeixen que l’estratègia d’implementació sigui efectiva”. A més, Gelambí
considera que “falta entendre què vol dir transformar el
discurs de la transversalitat en canvis pràctics en les polítiques de cada dia. Això vol dir que manca formació i tenir
instruments pensats pel nostre àmbit local, així com tenir
dades segregades per gènere per conèixer la situació. La
transversalitat ha aportat canvis i impactes positius, però la
ciutadania no ha relacionat aquestes millores amb el canvi
d’enfocament. Cal crear marca”, conclou.

La transversalitat, a la cua en temps de
crisi
La crisi econòmica que va patir la UE i l’Estat espanyol a
partir del 2008 va comportar polítiques d’austeritat amb
la reducció dels salaris i de la despesa pública. Les investigadores Emanuela Lombardo i Margarita León defensen
que, tant a la UE com a l’Estat espanyol, la transversalitat

va deixar de ser una prioritat.
El govern del PP va intentar reduir les competències
locals i debilitar els municipis aprovant la llei 27/2013 de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Tot i
que, anys més tard, amb l’aprovació de la Llei catalana de
la Igualtat el 2015 es va tornar a delegar les competències
en matèria de polítiques de gènere. En aquest període “les
institucions espanyoles van transmetre a la ciutadania un
missatge antiigualtat convencent-la que l’equitat era una
frivolitat o un luxe que ja no tocava en aquest context”,
exposa Gelambí.
Les retallades en polítiques gènere depenen de la
ideologia del partit al poder. Les politòlogues Natalia
Paleo i Alba Alonso posen de manifest que, així com en
els períodes de bonança no influeix o poc el discurs del
partit governant, en èpoques de crisi econòmica, les
retallades en els pressupostos de polítiques de gènere són
realitzades en major mesura pels partits de centredreta i
de centre.
A Catalunya, el principal organisme de la Generalitat
dedicat a les polítiques de gènere, l’Institut Català de les
Dones, va patir a partir del 2008 una retallada d’un 36,9%
el seu pressupost, segons l’informe elaborat per CCOO el
2016. En general, les mesures de retallades van comportar
una reducció del nombre de persones especialistes en
igualtat de gènere contractades dins de les administracions
locals. Així com la figura de l’agent d’igualtat, creada per
la Generalitat de Catalunya i les diputacions provincials que
no s’ha consolidat a l’interior dels ajuntaments.
Precisament, per mantenir les polítiques transversals de
possibles tisorades, Gelambí destaca que “si es treballa,
per exemple, la coeducació com a prevenció de la violència
de gènere amb un pressupost que no neix d’igualtat sinó
d’educació, les polítiques de gènere no es veuran tan
afectades”.

El 8 de març, més que una commemoració
“Els consistoris amb poc pressupost han limitat les seves
polítiques d’igualtat a reivindicar el Dia Internacional de
les Dones, el 8 de març”, exposa Gelambí. Actualment hi
ha dues dates que també són assenyalades com el 25 de

Una selecció de campanyes
de sensibilització i materials
de difusió fetes des de
l'Ajuntament de Barcelona

novembre, Dia Internacional contra la violència masclista,
“que és una forma de prevenció”, apunta Gelambí, i el 28 de
maig, Dia internacional d’acció per a la salut de les dones.
En els últims anys, hi ha hagut una major consciència,
perquè “molts ajuntaments han passat de fer una lectura de
manifest en aquestes dates, a treballar un seguit d'accions
al llarg de la setmana o tot el mes, que arriben des dels
casals de la gent gran, fins a les escoles”, explica Sílvia
Casola, sociòloga experta amb gènere i migracions.
En el cas del Dia Internacional de les Dones, l’ONU el
va començar a celebrar el 1975. El seu origen és confús.
Es parla de l’incendi d’una fàbrica tèxtil el 8 de març de
1857 o 1908, on haurien mort 129 dones, però no hi ha
fets documentats, segons afirma Ana Isabel Álvarez a Los
orígenes y la celebración del Dia Internacional de la Mujer,
1910-1945. En canvi, sí que n’hi ha del 25 de març de
1911 quan es va incendiar la fàbrica de camises Shirtwaist
de Nova York on van morir 123 dones i 23 homes. Aquest
esdeveniment no seria tampoc l’origen de la commemoració, però sí que va contribuir, junt amb mobilitzacions
protagonitzades per les dones obreres al llarg del segle
passat a reivindicar el 8 de març.
En els darrers anys, el nom d’aquesta commemoració
s’ha anat adaptant a la nova visió feminista. La paraula
“treballadora” es va ometre perquè “només es feia referència a les dones actives en el mercat laboral, sense
tenir en compte les que treballen a l’espai privat”, explica
Guerra. Després, es va utilitzar el plural “perquè som
diverses i reduir-ho a un objecte és dir que totes som
iguals”, conclou.

Repensar els Consells Municipals de les
Dones
Als anys 90 es van crear els Consells Municipals de les
Dones que estaven formats de diverses entitats, algunes
d’elles que no eren feministes, que van participar en
l’impuls de les polítiques de gènere en els ajuntaments.
Gràcies a aquests òrgans, Guerra destaca com “moltes
dones van trencar situacions de violència que llavors
només es parlaven en l’àmbit familiar”. Per tant, “van
Debat sobre les dones a la política en el marc del centenari de Maria Aurèlia
Capmany.
Palau de la Virreina, octubre de 2018
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fer molta feina per situar aquestes qüestions en l’àmbit
públic”, afegeix. Tant Gelambí com Guerra consideren que
han perdut pes. Per això, “cal repensar-los, incloure entitats
formades d’homes que reivindiquen noves masculinitats”,
comenta Guerra. I el més important: que deixin de ser
òrgans merament consultius i de debat i que les propostes
passin a formar part de l’agenda política de la regidoria.
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El Pla per la Justícia de Gènere
de l’Ajuntament de Barcelona
posa les bases per estendre les
polítiques feministes
Els principals reptes de futur rauen en l'àmbit de les cures, la feminització
de la pobresa, la memòria històrica i l'urbanisme amb mirada de gènere
Per Sandra Balagué Anglada

L

a regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona ha liderat l’elaboració del Pla per la Justícia de Gènere
(2016- 2020), el qual constitueix l’eina i l’eix central per a la
promoció de l’equitat entre dones i homes, i entre les mateixes
dones. La seva implementació acaba el 2020 per tal que les
eleccions municipals de maig de 2019 no impliquin una aturada
en una matèria que és clau per a l’ajuntament com són, per
exemple, les polítiques feministes.
Estem en temps de balanços i el consistori barceloní no n'és
una excepció. Malgrat que l’execució del pla encara no s'ha
acabat, l'ens local n'ha fet el balanç dels quatre primers anys de
vigència (2016-2019). Segons la responsable del departament
de transversalitat de gènere de l'Ajuntament de Barcelona, Sònia
Ruiz, “es tracta d’un pla de plans” i explica que “precisament
la transversalitat és l'eix definitori de tot el pla. Estem molt
contentes perquè tenim molt bons resultats de la seva implementació”, afirma.
En aquest mateix sentit es pronuncia la regidora de feminismes
i LGTBI del consistori barceloní, Laura Pérez. Qui dirigeix la
regidoria des d'on pivota aquest ambiciós pla, assegura que
“veníem amb un clar posicionament feminista i aquest era un
pla claríssim que marcava les prioritats, i del qual en fem un
balanç molt positiu”.
Demanada pels avenços més importants assolits, la regidora
assegura que “el canvi institucional és clau, perquè a l'Ajuntament també és un actor, i era molt important fer el viratge

cap a la pròpia estructura interna”. “Aquesta és la part més
innovadora, i vol dir coses molt concretes com que tots els
estudis i estadístiques han d'estar segregades per sexe, que la
comunicació ha de ser inclusiva o que cal revisar la normativa
mitjançant informes d'impacte de gènere, per exemple”, explica,
en aquesta mateixa línia, Sònia Ruiz.
En clara relació amb aquest viratge intern, destaca el fet
d'haver creat el departament de transversalitat de gènere,
posant doncs “la perspectiva de gènere en totes les àrees”.
Així, les polítiques feministes s'han estès molt més enllà de
l'àrea de la regidoria de feminismes, implicant àmbits com el
de l'ocupació o la joventut.
Preguntades pels principals reptes de futur, des de l'Ajuntament, Sònia Ruiz i Laura Pérez coincideixen a assenyalar com
a prioritària l'estratègia per acabar amb la feminització de la
pobresa. La regidora de feminismes i LGTBI, però, afegeix a
més alguns altres elements clau en què caldrà que treballi molt
especialment l'Ajuntament de la capital catalana en un futur: “El
camp de les cures, el de la memòria històrica i, en darrer terme,
el de l'urbanisme amb mirada de gènere”.
Per fer i implementar aquest pla, l'Ajuntament ha comptat
amb la participació dels col·lectius de dones i de les organitzacions de la ciutat. En aquest sentit, hem volgut demanar a
una experta com Mercè Otero, representant de Ca la Dona al
Consell de Dones de Barcelona, el seu parer respecte del Pla
de Justícia de Gènere. “D'entrada, que es digui així, “de justícia
de gènere”, ja assenyalava una diferència qualitativa”, explica
Otero. I afegeix: “És si més no una declaració d'intencions; i
no és cap casualitat”. En aquest sentit, per a aquesta experta
“l’actual Ajuntament de Barcelona té una preocupació per la
participació incontestable. El que passa és que no és gens fàcil,
ni ràpid ni operatiu, perquè el cas d'una ciutat com Barcelona
és d'una complexitat increïble”. Per a Otero, que deixa clar que
“en cap cas la complexitat pot ser una excusa per no fer les
coses que cal fer”, la sintonia de les organitzacions com la que
representa amb l'actual Ajuntament de Barcelona és molt bona.
L'únic que demana Mercè Otero és una cosa: En cas que calgui
tornar a començar, no tornem a començar de zero, sis plau!".

• Consultar el document: https://ajuntament.barcelona.cat/
feminismes-lgtbi/sites/default/files/documentacio/p_4.2_
pla_per_la_justicia_de_genere_0.pdf
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Plenari Consell de les Dones.
Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona

Peu de foto pàgina anterior: 8M 2019: les periodistes
es manifesten als Jardinets de Gràcia, Barcelona

Necessitem un reconeixement mutu entre
les dones de les institucions que treballen
per la igualtat i les del moviment feminista

F

Ens situem en les primeres Jornades Catalanes de la Dona del 1976 on
4.000 dones de grups feministes, partits polítics i associacions veïnals,
totes juntes, posaven les llavors de la mobilització organitzada del moviment
feminista a Catalunya. Aterrem ara a les jornades històriques de les darreres
vagues feministes, on el 2018 mig milió de persones van participar en la
manifestació a Barcelona, 10.000 a Tarragona i 8.000 a Girona i Lleida.
Novament reunides diverses dones de partit, de moviments socials i dones
feministes. En el transcurs d’aquests dos moments històrics hi ha hagut
innombrables mobilitzacions i reivindicacions. Algunes d’elles amb final feliç,
traduïdes en lleis i mesures, moltes d’altres encara per assolir

Foto: Pilar Aymerich

Les administracions
locals han d’anar
de la mà de
l’activisme feminista

lleis més properes en el temps com la del 2007 d’igualtat
efectiva o la del 2008 del dret de les dones a eradicar la
Violència Masclista.
“Moltes vegades és encertar el moment en què les
demandes, i tot el que ha estat la pressió d’anys i panys
del moviment feminista ha pogut arribar i convertir-se en
una llei”, analitza Mercè Otero, del Centre de Documentació
de Ca la Dona. “Malgrat que les feministes sabem que
les lleis són sostres de vidre i que no són l’única garantia
de les llibertats de les dones. Però benvingudes siguin,
perquè formen un aixopluc i d’alguna manera creen unes
possibilitats. Que després costin aplicar-se perquè no es
puguin implementar, perquè no hi hagi pressupostos suficients, o no hi hagi la formació del personal que les hagi
de portar a terme, etc. Tot això és molt dur”, continua
explicant Mercè Otero.
Segons l’activista feminista, no hi ha res guanyat per
sempre i les feministes saben, però, que no poden abaixar
la guàrdia en cap moment. “Als anys 70 estaven les vocalies
de dones i allò va ser fort. Després va haver-hi un moment
on la gent es va confiar que les coses anirien sortint,
perquè els ajuntaments i els districtes doncs ja s’encarregarien, i va haver com una baixada. Després ja s’ha vist
que has d’estar sempre atenta i s’ha de continuar. Per
exemple, temes com la Llei contra la violència masclista.
Semblava que era una gran consecució i després hem vist
que si no hi ha tots els mitjans, una educació efectiva,
uns mitjans de comunicació que col·laborin, doncs encara
tenim una estadística de violència que és excessiva. Amb el
cas de l’avortament, primer s’aconsegueix, després marxa
enrere i torna a sortir al carrer per reivindicar”, comenta
Mercè Otero.
Sobre com ha estat la relació del moviment feminista
amb les administracions locals des dels primers governs
democràtics, per a Mercè Otero existeix un element fonamental: “Ha d’haver-hi un reconeixement mutu, és l’única
manera. Hi ha moltes dones que estan fent política oficial,
per dir-ho d’alguna manera, que són feministes o que han
estat en el moviment feminista. Elles tenen un reconei-

ins a quin punt han anat de la mà el moviment feminista
amb els governs locals en aquesta consecució de fites
per la igualtat de la dona? Quin tipus de relació han establert des dels primers governs democràtics?
El paper del moviment feminista, juntament amb el moviment veïnal, a través de les vocalies de dones, va ser molt
important en els primers governs democràtics, sorgits de
les eleccions de 1979, amb la creació dels Centres de
planificació familiar, espais de serveis creats autònomament i que van acabar convertint-se en serveis públics,
absorbits per l’administració. Si bé és veritat que es van
universalitzar i van arribar a tot arreu, també van perdre tot
el component feminista, deixant de banda el seu potencial
transformador. “S’hauria d’haver respectat com funcionaven i estendre el model als llocs on no estava”, suggereix
l'actual consellera portaveu del districte de Ciutat Vella per
Bcn en Comú, Eva Alfama, que continua analitzant: “Per
contra se’ls van quedar i van posar criteris públics i no de
gènere, expulsant a la gent que ho estava fent. Perquè tot
el sistema d’administració pública, fins i tot la mentalitat del
sector mèdic i de salut, no és feminista, i en aquell moment
encara ho era molt menys. I en això s’ha basat també tot
el tema del PASSIR (Programa d’atenció a la salut sexual i
reproductiva), que no brilla precisament per la seva perspectiva feminista i són els serveis orientats a això. Perquè
no hi ha hagut una consciència, uns governs feministes
que hagin volgut plantejar-ho des d’aquesta perspectiva. I
aquí ens trobem, encara amb aquest debat: que els serveis
públics han d’incorporar aquesta mirada feminista. Hem
avançat molt més, però ens ha costat més de 30 anys”.
Sense la incessant lluita a peu de carrer dels grups feministes, que no ha deixat de reivindicar el paper i els drets
de les dones dins la societat, juntament amb les aliances
i sintonies amb certs governs al llarg de tots aquests anys
de democràcia, no s’hagués aconseguit construir un marc
legal favorable a la promoció de la igualtat, amb lleis que
han anat des de la d’igualtat formal entre dones i homes
que establí la Constitució espanyola del 1978, passant per
la fi de la segregació escolar per sexes el 1984, fins a
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Per Cristina Mora Cobos
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Manifestacions a favor de l'avortament, anys 70 del segle XX

Jornades Catalanes de la Dona. Taula amb Maria Aurèlia
Campany i Montserrat Minobis, entre d'altres. 1976
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Terrassa va crear la primera regidoria
de Promoció de la Dona a Catalunya,
el 1991
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xement per la feina que estan fent, i el que demanem,
recíprocament, és que hi hagi un reconeixement per part
de la institució i de les dones de la institució cap a nosaltres, cap al conjunt de dones que estan en el moviment
feminista i que fan tota la feina que han de fer”, conclou
l’exprofessora, experta en coeducació.

La primera Regidoria de Promoció de la
Dona de Catalunya
La Regidoria de Promoció de la Dona de Terrassa (19911995) va ser la primera a Catalunya i una de les pioneres
a l’Estat espanyol, amb la intenció de pal·liar la desigualtat
de les dones dins la societat. Per això, van treballar en la
promoció de la presència de les dones en tots els àmbits,
aconseguint la seva participació en la vida comunitària, i
en donar atenció a totes aquelles dones que patien discriminacions greus o maltractaments. En aquest sentit,
naixeria el 1994 la Casa Galeria, un Centre d’Informació i
Assessorament a la Dona, on la regidoria aplicava tres dels
seus principals eixos: sensibilitzar a la població sobre la
discriminació que patia la dona, formar per a l’ocupació i
oferir serveis per donar resposta a les múltiples situacions
de desigualtat. Igualment, molts van ser els vincles que
va establir la regidoria amb les entitats i grups de dones
de Terrassa, a través dels quals van començar a realitzar
xerrades, cursos, tallers o sopars, on assistien grups
nombrosos de dones. Aquestes sinergies van desembocar
en el treball conjunt que va fer l’administració amb la participació dels grups de dones de la ciutat, per aconseguir
crear el Protocol d’Atenció a les Víctimes de Violència, o la
Comissió 8 de març, un espai on participen des d’entitats
de dones, passant per grups feministes, fins a partits polítics. “Les entitats de dones més antigues, que porten 25 o
30 anys de trajectòria funcionant al territori, sempre diuen
que els hi ha estat de gran ajuda per potenciar tot el tema
d'incorporació de perspectiva de gènere, que fins ara no
tenien, del moviment feminista com a tal”, valora la cap del
servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa,
Natàlia Perona, qui afegeix: “Hi ha una realitat territorial
molt diferent, que tota és bona i vàlida, encara que no sigui
tan feminista, però que són dones que treballen per a les
dones, i a on anem fent expansiu tot el tema de gènere.
Si tu vols realment transversalitzar el gènere dins de la
política pública i el món associatiu, ho has de fer així”.
L’actual presidenta del Casal de la Dona de Terrassa,
Mercè Gómez, una de les entitats referents del moviment
feminista a la ciutat del Vallès, recorda com, abans de la
creació de la regidoria, va reivindicar, juntament amb altres
dones de Terrassa, i la que va ser primera regidora de la
Regidoria de Promoció de la dona, Rosa Maria Fernández,
i també primera presidenta del Casal de la Dona, la cessió
d’un local per a aquesta entitat, que acabarien aconseguint
l’any 1986. El Casal de la Dona estava especialitzat en
la sensibilització sobre la violència de gènere i cobria un
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buit de l’administració. Però, tot i aquest passat comú
de lluita, Mercè Gómez es lamenta que la relació amb la
regidoria sempre ha estat molt desigual i no han comptat
amb un suport explícit. “La sensació era que a partir de
Casa Galeria s’organitzava el feminisme. El mateix que ha
passat amb moltes regidories, com si comencessin de
zero. En comptes de dir: a la ciutat, què hi ha del moviment
feminista? Quina relació establim? Com intentem ampliar
aquesta xarxa d’organització feminista? Jo penso que es va
crear el que es diu la “femocràcia”, on des de l’ens local
institueixen el feminisme. S’hauria d’haver intentat potenciar
les entitats de les dones que ja hi havia, donant-les suport”,
opina l’activista.
Mercè considera que moltes vegades “la relació és de
dalt a baix, i no al revés com hauria de ser. Terrassa està
definida com a ciutat feminista, pionera en el feminisme
des del 1991, i ara la ciutat feminista i el feminisme són
des de dalt. No compten amb els grups feministes o en
fer primer tot un treball de participació. Nosaltres voldríem
invertir aquesta relació, i, per exemple, pel 8 de març
poder marcar les directrius del que volem fer”.

El Consell de Dones de Barcelona: fórmules
per a la participació del moviment feminista
Fundat el 1994 i integrat per dones representants d’entitats
i grups feministes i de dones de la ciutat, dones que no
pertanyen a cap associació i representants institucionals i
tècniques de l’ajuntament, amb caràcter consultiu però no
vinculant, ha volgut ser un lloc de consulta i assessorament
per enriquir la mirada de gènere en totes les polítiques de
l’Ajuntament de Barcelona. Però, ha estat realment efectiu?
Què ha funcionat i què ha fallat? Alguns d’aquests interrogants són els que intenta resoldre l’anàlisi “Moviment
feminista i govern de la ciutat. Metodologia per a la transversalitat”, realitzat per la investigadora del Departament
de Ciències Polítiques de la Universitat de Santiago de
Compostel·la, Alba Alonso, per al Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona. Tot i
que el Consell de Dones va constituir un organisme pioner
en l’àmbit estatal en l’obertura de les institucions locals a
les veus del moviment feminista i de dones, a la pràctica
va esdevenir bàsicament un punt d’informació sobre les
polítiques d’igualtat de l’administració, determinada per
un funcionament “amb una dinàmica de rutinització, d’allu-

nyament progressiu del teixit associatiu de la ciutat i de
tendències vers la instrumentalització”, segons destaca la
seva autora. Més efectius són, però, els Consells de Dones
dels Districtes, tot i que el gruix del seu funcionament i la
seva capacitat de decisió en els continguts se centra bàsicament en la preparació dels actes del districte per al 8 de
març i el 25 de novembre. Segon l’informe, és en aquests
consells de Districte on funciona més una “perspectiva de
baix a dalt”, amb capacitat d’incorporar punts en l’ordre del
dia o la realització d’accions concretes. Però quan parlem
de grans mesures de govern tant a escala de districte com
de ciutat “l’enfocament s’inverteix i les entitats participen
per invitació de la institució i tenen capacitat limitada per
marcar l’agenda”, matisa Alonso, especialitzada en polítiques d'igualtat a Espanya i les comunitats autonòmiques.
Per a Mercè Otero de Ca la Dona, el problema que
tenen els Consells “és que són merament d’intercanvi
d’informacions i de fer seguiment. Si aquests Consells
fossin decisoris, potser serien d’una altra manera. I que
en els Consells, les institucions tenen uns calendaris i
unes maneres d’actuar que els moviments socials no les
tenim. Hi ha diferents velocitats i calendaris. I en el cas del
feminisme encara més, perquè a les dones segons quins
horaris doncs potser tenen altres feines a fer”.
Per a Eva Alfama, que ha realitzat recerques sobre participació política i moviments socials, la lògica que hauria
d’imperar en els Consells, i que s’està intentant generar
actualment en els districtes, com és el cas de la Taula de
Dones de la Marina, a Sants-Montjuïc, creada el 2015, i
amb el reconeixement de la Medalla d’Honor de la ciutat,

és de baix a dalt. “Crec que el que és potent és generar un
espai de participació en cada cosa que es fa. Hi ha d’haver
un Consell que és el que fa l’avaluació anual, un grup de
treball sobre violència, un de transversalitat o el que sigui.
Però més enllà d’això, si s’està obrint, com per exemple
des de la Regidoria de Feminismes i LGTBI, el pla de cures
o de feminització de la pobresa, doncs en aquest procés
s’ha d’implicar a la gent des del principi, fent una taula i
generant mecanismes des del primer moment perquè es
comencin a pensar de manera conjunta les propostes. I
parlant dels Consells de dones, valorar que les dones que
estan participant són unes dones molt concretes i s’ha de
poder arribar a més gent”, explica Alfama.
Tot i que alguns governs municipals compten ja amb
moltes regidores, tècniques, i fins i tot alcaldesses que
vénen del moviment feminista, que la transversalitat de la
perspectiva de gènere s’està intentant aplicar en moltes
àrees, que els projectes subvencionables han de contemplar un impacte de gènere o que es generen estadístiques
segregades per gènere, una assignatura encara pendent és
la incorporació de mecanismes més efectius perquè l’administració begui realment del treball realitzat pel moviment
feminista i de dones, i que tinguin un espai decisori més
actiu, adoptant d’aquesta manera propostes ja vàlides que
s’estan duent a terme de manera autònoma. Els governs
locals han d’anar de la mà de l’activisme feminista, traspassant d’aquesta manera els límits propis de l’administració,
per fer del feminisme una alternativa real de futur on les
dones se sentin representades.

Recursos
• "Moviment feminista i govern de la ciutat. Metodologia
per a la transversalitat participativa". Alba Alonso
Álvarez. 2017. Departament de Transversalitat de
Gènere. Aj. de Barcelona. Disponible a aquest enllaç
• Sabem fer i fem saber. Trobada de dones a Catalunya.
2, 3 i 4 de juny de 2006. Xarxa Feminista. Article de
Montserrat Otero Disponible a aquest enllaç
• “Les polítiques municipals de gènere”. Eva Alfama i
Guillén. Materials CiP. Articles feministes. Número 12.
2012. ICPS. UAB. Disponible a aquest enllaç

• Casal de la Dona de Terrassa Disponible a aquest
enllaç
• “Cronologia: 40 anys de lluita feminista a Catalunya”.
Joana García Grezner. 2018. El Crític. Disponible a
aquest enllaç
• “Fem memòria, Fem Història. Seguint el fil del
moviment feminista a Catalunya”. ALIA (Associació
Cultural de Dones per a la Recerca i l’Acció). Ca la
Dona. Disponible a aquest enllaç
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La publicació de la línia de recerca
“Ciutats i Persones” de la col·lecció
Grana, un referent de la política local
amb perspectiva de gènere
Els estudis són el resultat del treball dels seminaris de recerca, que el primer
va tenir lloc l’any 2005 i que va sorgir de la necessitat de crear un espai de
pensament que vehiculés el món acadèmic amb la pràctica del dia a dia en
l’àmbit municipal
Per Anaïs Barnolas Soteras

U

n dels referents en l’àmbit de la recerca sobre municipalisme i
perspectiva de gènere és la línia Ciutats i Persones, que forma
part de la col·lecció Grana de l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials (ICPS). Grana va sorgir el 1994 i els números tractaven
sobre debats polítics en profunditat en el marc de Catalunya i
l’Estat espanyol. Cap al 2005 es va crear el seminari Ciutats i
Persones, coordinat per la politòloga Maria de la Fuente. És doncs,
a partir del 2005, que es comencen a publicar els resultats del
treball del seminari, que té lloc cada any, a la col·lecció Grana,
que ja compta amb 16 números i que, alguns d’ells, la coordinació
ha anat a càrrec de la politòloga Maria Freixanet.
El seminari Ciutats i Persones va néixer de la necessitat “de
tenir un espai de pensament per a professionals provinents de
diferents disciplines de l’àmbit acadèmic, institucional i social que
treballaven sobre l’equitat de gènere, la igualtat o el dret a la
diferència en el món local”, explica l’actual coordinadora de la
línia de treball Ciutats i Persones (gènere) de l’ICPS, Silvia Carrillo.
La finalitat va ser “la d’ordenar els principals debats i apuntar
alternatives de futur des de les polítiques públiques i des d’una
perspectiva feminista”, conclou.
El primer número, el 21, sota el títol Repensar les polítiques
de gènere des de l’àmbit local, va abordar la temàtica de manera
general. En canvi, en els posteriors s’han tractat àmbits concrets
com “la sostenibilitat, l’espai públic, la seguretat, les polítiques

específiques per a homes, per a dones, l’exclusió social, la
memòria, l’ocupació i les polítiques de cures, sempre des d’una
perspectiva de gènere i local”, explica Carrillo. El punt fort ha
estat “el de tractar qüestions tant des de l’àmbit teòric, acadèmic
i de la gestió pública, com del pràctic, ja que es nodreix d’eines
i reflexions d’experiències que es poden aplicar o adaptar a un
altre municipi”, exposa Carrillo.
Un dels aspectes rellevants de la publicació és la metodologia. Cada any s’escull un tema concret que “s’intenta que sigui
innovador i que no es repeteixi”, comenta Carrillo. Es busquen
persones especialistes en la matèria i es fan dues reunions de
treball per presentar els capítols i els continguts. I per acabar, es
publica el material i es presenta en una sessió pública on assisteixen “sobretot estudiants, associacions, polítiques i tècniques
de diverses administracions”, destaca Carrillo.
En els primers anys, el format només era en paper i es distribuïa comercialment. A partir del 2014, es va posar en obert a
la xarxa https://www.icps.cat/publicacions/colleccio-grana i “això
ha fet que arribi a moltes més persones”, explica Carrillo. Malgrat
que hi ha altres volums previs que es troben en línia, perquè les
existències es van exhaurir.

Alguns números de la col·lecció Grana:
Núm. 22. De la Fuente Vázquez, Maria
i Laia Ortiz (coords.). Els pressupostos
amb perspectiva de gènere: repte per
als governs locals. Barcelona, Institut
de Ciències Polítiques i Socials, 2006

Núm 28. Freixanet Mateo, Maria
(coord.) Dones migrades treballadores.
Anàlisi i experiències locals contra
la desigualtat. Barcelona, Institut de
Ciències Polítiques i Socials, 2010

Núm 24. De la Fuente Vázquez, Maria
(coord.) Polítiques locals dels temps.
Gènere, ciutat i benestar quotidià
(Publicació realitzada amb el suport
del Ministerio de Igualdad). Barcelona,
Institut de Ciències Polítiques i Socials.
2008
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Núm.34. De la Fuente Vázquez,
Maria (coord.). Exclusió social i
gènere a l’àmbit local. Transversalitat,
interseccionalitat i empoderament.
Barcelona, Institut de Ciències
Polítiques i Socials, 2016

El nom fa la cosa?
La primera Regidoria de la Dona que es va crear a Catalunya i
una de les primeres a tot l’Estat espanyol va ser a l’Ajuntament
de Terrassa durant el mandat de 1991-1995. Des d’aleshores, els
consistoris catalans tenen regidories que treballen pels drets de les
dones, tot i el batibull dels noms adoptats: d’Igualtat, Polítiques de
Gènere i d’Igualtat, Polítiques de Dones i Usos del Temps, Promoció
de la Dona, Feminismes i LGTBI o, simplement, Dones o Dona.
Per què a les qüestions d’igualtat se li posen tants noms diferents?
Potser és perquè no es té clara la política que s’ha de fer? Amb
aquest article ho intentem esbrinar.
Per Montse Erra i Ros

N

o va ser fins a les terceres eleccions municipals de
la democràcia (1991-1995) que un ajuntament, el de
Terrassa, va decidir crear la Regidoria de la Dona. La regidora del PSC, Rosa Maria Fernández Sansa, ho va demanar
a l’alcalde i, després d’uns estira-i-arronses, l’any 1993 es
va posar en marxa amb el nom de Promoció de la Dona.
Amb els anys, els ajuntaments de Catalunya han establert
regidories específiques per portar a terme polítiques de
dones. La nomenclatura que s’ha triat, però, no ha aconseguit la unanimitat que sí que han obtingut altres departaments com Urbanisme, Cultura o Esports.
A la legislatura de 2015-2019, a l’Ajuntament de Terrassa
s’anomena Regidoria de Polítiques de Gènere i l’encapçala
Gracia García Matute. Aquesta jove advocada, que també
és la responsable de la Regidoria de LGTBI, considera que
tots els noms tenen una relació comuna en gènere i igualtat
“encara que, per donar-li cara i ulls, potser seria millor que
fos un nom comú; però com que la lluita és aconseguir
la igualtat, i el problema ve donat pels rols de gènere,
entenc que els noms, al final, són una mirada política del
moment”. García Matute afirma que el seu ajuntament té
unes polítiques clares sobre la dona i l’exemple és que
“hem començat a fer el pressupost amb perspectiva de
gènere”.

A Mollet, de Regidoria de la Dona a
Polítiques d’Igualtat

Núm 36. De la Fuente Vázquez, Maria
(coord). Innovacions locals contra la
desigualtat de gènere a l’ocupació.
Institut de Ciències Polítiques i Socials,
2018

Només tres anys després de Terrassa, l’Ajuntament de
Mollet del Vallès també va crear el 1996 la Regidoria de la
Dona. Amb el temps, el 2008, va canviar de nom per Polítiques d’Igualtat per anar més enllà. La seva regidora, Ana
María Díaz, explica que es va posar “per incloure-ho tot:
dones, homes i persones immigrades, encara que estaria
bé unificar noms per no distreure la missió real que tenim”.
Aquesta lluitadora veterana assegura que a l’Ajuntament
de Mollet hi ha un lideratge polític ferm en aquesta matèria:
“hem lluitat i lluitarem perquè la regidoria tingui el seu
personal tècnic i els seus pressupostos” i recorda que

encara hi ha formacions polítiques o ajuntaments que “no
es creuen la igualtat o que s’hagi de tenir una regidoria
específica per a la dona perquè diuen que ja l’hem assolit
i, a més, que ens estem passant”.

Sant Boi incorpora Feminisme
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va recuperar per
a la regidoria una paraula amb connotacions negatives:
feminisme, perquè significa la igualtat efectiva entre homes
i dones.
La regidora de Reforma Horària, Igualtat de Gènere,
Feminisme i LGTBI, Laura Solís, pensa que “malgrat el
popurri de noms, l’important és que, per fi, la igualtat
de gènere, el feminisme, és al centre de les polítiques
dels ajuntaments, de les institucions, del focus mediàtics.
Solís afegeix que “l’ideal seria que aquestes regidories no
haguessin d’existir, sinó que formessin part de la política
general”.

El nom no fa la cosa
A partir de la primera dècada del segle XXI és quan s’estenen i consoliden les polítiques de dones en l’àmbit local
siguin quins siguin els noms, com demostren les regidores
entrevistades pel Dones Dossier.
Eva Alfama, llicenciada en Ciències Polítiques i de
l’administració, i DEA en Psicologia social, sosté que
“ha estat clau el paper de les regidores, dones que han
liderat i impulsat políticament aquest processos, amb l’ajut
d’unes estructures tècniques cada cop més esteses i més
implicades”.
Ara bé, segons Alfama “el fet de comptar amb una regidoria d’igualtat de gènere no és una condició indispensable
per desenvolupar aquestes polítiques: l’imprescindible és
comptar amb un lideratge polític ferm i clar al més alt nivell
possible”. (Extret de l’article Les polítiques municipals de
gènere, que Eva Alfma va publicar a la Col·lecció Articles
Municipalistes i a la Col·lecció Articles Feministes de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials).
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Les dones hem d'estar presents
als espais de decisió

Regidoria de polítiques de gènere a Terrassa:
dels drets de les dones a la transversalitat de gènere

C
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onstantment parlem de les discriminacions que patim les dones
pel sol fet de ser-ho i ser les grans absents dels espais de
poder no deixa de ser-ne una més. És cert que anem conquerint espais de decisió i visibilitat, però amb costos elevats, lentament i amb mesures correctores que haurien de ser temporals
i es converteixen en permanents. No només la presència és un
tema pendent, també ho són els sous i el manteniment en llocs
de responsabilitat. No és cap novetat i potser ens avorrim de
sentir-ho i llegir-ho constantment, però és la realitat en la que vivim
i aquesta, com tantes altres discriminacions, no ens permeten
avançar cap a una societat realment justa
i igualitària.
En ple segle XXI encara dones i homes
no gaudim dels mateixos drets reals ni de
les mateixes oportunitats i no ens hem de
cansar de repetir-ho fins que això sigui
una realitat. Tampoc ens hem de cansar
de dir que si hem arribat fins aquí és
gràcies a la lluita constant de moltíssimes
dones en el passat i que, molt em temo,
hauran de continuar en el futur.

Després de les eleccions del diumenge 28 d'abril de 2019, amb
166 diputades escollides al Congrés dels Diputats i Diputades,
que representen el 47,4% del total, penso que tenim motius per
alegrar-nos-en, perquè per fi arribem a la paritat que marca la Llei
3/2009, però és de justícia recordar com hem hagut de lluitar per
arribar fins aquí, i sobretot en un moment en què els nostres drets
es veuen amenaçats constantment.
En la recerca del bé comú, en el que és realment la política,
dones i homes hi estem implicats, hem de ser-hi. Per això, hem
de reivindicar les posicions feministes que el que busquen és la
igualtat de drets i d'oportunitats. Aquesta
legítima defensa d'interessos i prioritats
l'hem de fer defensant el nostre posicionament polític i denunciant sempre
que se'ns menyspreï o es banalitzin les
nostres opinions només pel fet de ser
dones.
Lluïsa Moret i Sabidó
Alcaldessa de Sant Boi de Llobregat

urant la dècada dels 80 del segle XX, quan l’administració
pública començava a democratitzar-se, els col·lectius feministes van exigir la posada en marxa de serveis i polítiques públiques a favor de la igualtat entre dones i homes. Reivindicaven
que cap societat democràtica podia mantenir les desigualtats
-legals i reals- per raó de gènere, i demanaven serveis municipals d’atenció a les dones en situació de violència,
centres de planificació familiar, mesures per acabar
amb la discriminació laboral, més presència en la vida
pública...
A Terrassa, la creació de la Regidoria de la Dona
-pionera a Catalunya i a l’Estat espanyol- i també del
SIAD van ser fruit d’aquestes demandes.
El lideratge de les regidores Rosa Maria Fernández
Sansa (1991-1998), Montserrat Ribalta i Jorba (19982003), Fabiola Gil i Jiménez (2003-2011), Lluïsa
Melgares Aguirre (2011-2013), Almudena Almagro
Vargas (2013-2015), Lluïsa Melgares Aguirre (20152017), Gràcia Garcia Matute (2017-2019), que s’han
anat succeint al capdavant des de 1991, ha estat
fonamental per fer possible que, durant 3 dècades,

s’hagi passat de treballar “per la igualtat de drets”, a ser una
Regidoria de Polítiques de Gènere, que impulsa la transversalitat.
Dones activistes, de fermes conviccions, valentes i molt decidides a afrontar les resistències internes i externes que despertava el desplegament de les polítiques públiques de gènere.
Gràcies a elles, a la seva capacitat de lluita, avui, sens dubte, la
lluita feminista és avui compartida per gran majoria
social, i ha guanyat en força i en legitimitat.
Una mirada a la realitat quotidiana, però, ens mostra
que les polítiques de gènere tenen al davant reptes
importants: els feminicidis, l’assetjament sexual, la
bretxa salarial, la infrarepresentació en llocs claus, el
sexisme, el masclisme... No serà fàcil, com tampoc
no ho ha estat arribar fins aquí.
Seguirem intentant-ho, vencent resistències, sumant
complicitats, treballant contra el sexisme, contra
les violències masclistes i a favor de la igualtat de
gèneres.
Regidoria de Polítiques de Gènere
Ajuntament de Terrassa

25 anys desenvolupant polítiques d’igualtat
a Cornellà de Llobregat

El feminisme com a filosofia i pràctica
del projecte democràtic

C
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ornellà de Llobregat ha estat ciutat pionera en el desenvolupament d’iniciatives i eines d’intervenció en polítiques de gènere,
amb la complicitat i la cooperació de les associacions de dones.
La constitució del primer Consell Municipal de la Dona i del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones així com els protocols
i circuits contra la violència masclista i tres plans transversals
d’igualtat, en són només uns exemples.
El Consell Municipal de la Dona, creat el febrer de 1995, el
primer de Catalunya i Espanya, es reuneix cada mes i està
concebut com un espai de participació per donar resposta a les
necessitats i oportunitats en aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d’oportunitats, la millora de la situació i la qualitat
de vida de les ciutadanes de Cornellà.
Una de les prioritats continua sent l’atenció a les dones que
es troben en una situació de dificultat, assessorant-les en els
seus drets, acollint-les i oferint-lis un servei integral. L’any 2000
s’elabora el primer protocol d'actuació i el circuit d'intervenció en
casos de violència masclista i víctimes de maltractament. I fruit
d’aquestes accions neix el 2015 la Plataforma Ciutadana Contra la
Violència Masclista. En aquest marc s’impulsa en especial el treball
de prevenció envers la violència amb les persones més joves, fent
tallers als centres d’ensenyament i creant la Xarxa Activa de la
Joventut per la Igualtat, on més de 160 joves, agents d’igualtat
són referents en feminisme i prevenció de la violència masclista.
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En altres aspectes destaquem que el 1996 s’elabora la primera
guia d’ús del llenguatge igualitari; l’any 2000 s’impulsa l’Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació i s’edita la primera
guia de contes i literatura infantil no sexista.
En formació, sens dubte, hem d’esmentar la Universitat d’Estiu
de les Dones. 11 edicions que han permès sembrar inquietuds,
visibilitzar, sensibilitzar i conèixer el món i la societat a través de
la mirada de les dones i des de la perspectiva de gènere.
En planificació, s’han elaborat tres Plans Transversals de Polítiques d’Igualtat, amb actuacions específiques que impregnen de
gènere tots els àmbits de l’actuació municipal.
I cada any actualitzem de manera participativa el full de ruta que
ha de guiar les polítiques locals en matèria d’igualtat de gènere,
cosa que, sumat al treball des de fa dues dècades, ha fet de
Cornellà de Llobregat un model de ciutat
que potencia la igualtat d’oportunitats i el
feminisme. I que favoreix els mecanismes de
participació per a què les ciutadanes tinguin
un paper més actiu en tots els àmbits de la
ciutat.
Rocío García
Tinenta d’Alcaldia de Cultura i Igualtat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

l feminisme és un projecte polític de més d’un segle, que
avança per assolir una efectiva equitat entre dones i homes. I
aquests avenços els ha anat fent dintre i fora de les institucions.
A fora ho ha fet modificant els valors socials i les bases econòmiques i culturals sobre les que es recolza la desigualtat de gènere;
i a dintre, ho ha fet canviant la cultura de les institucions per fer-la
més democràtica. En el sí de les institucions, doncs, el feminisme
és una filosofia i una pràctica política que en els darrers anys d’història de la democràcia s’ha anat desenvolupant a ritme creixent.
En aquest canvi de les institucions ha estat cabdal la presència
de les dones en els llocs de decisió. Tenir una alcaldessa i un
govern paritari a la ciutat de Barcelona, així com en d’altres municipis és un gran avenç. Però totes sabem que no es tracta només
de què les dones estiguin als lloc de poder, sinó que cal que
aquesta representació més equilibrada entre dones i homes vingui
de la mà d’un projecte feminista de fons
que comporti una nova manera d’entendre
la política, l’economia, les organitzacions i
les institucions.
Barcelona ha treballat per desplegar
aquest projecte feminista de fons. Ho ha
fet durant els 40 anys de governs democràtics, i sota diferents colors polítics i
persones responsables. Al llarg d’aquests

40 anys podem dir que sempre s’ha avançat per assolir algunes
de les fites feministes, més lentament o ràpidament, en funció
del període, però sempre s’ha avançat en la conquesta dels drets
de les dones. Els darrers quatre anys es caracteritzen per ser
un període d’alta intensitat, això és indubtable, i és així per les
fortes mobilitzacions feministes als carrers que hem presenciat.
Agafant de palanca aquestes mobilitzacions feministes, a l’Ajuntament de Barcelona hem introduït amb més força els objectius
feministes en les diferents polítiques sectorials i en tota la seva
cultura organitzativa, intentant tendir cap al bon govern; un govern
capaç d’aprofundir en les seves arrels democràtiques i de garantir
amb més contundència la justícia social i de gènere al conjunt de
les veïnes i veïns de la ciutat.
El futur no està escrit i queda molt per fer, però sigui com
sigui el projecte feminista ha vingut per quedar-se, s’ha consolidat al llarg dels darrers quaranta anys, i
té la capacitat de transformar les nostres
ciutats i pobles en espais justos per a
totes.
Laura Pérez, regidora Feminismes
i LGTBI
Marta Cruells, cap gabinet regidoria
Ajuntament de Barcelona
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1979-2019:
La democràcia
paritària local,
encara un somni
En els darrers 4 anys (2015-2019), una part destacable dels ajuntaments més grans
de Catalunya han estat governats per alcaldesses. Posem com exemple Barcelona,
l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona (fins juny de 2018),
Girona, Sant Cugat del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Castelldefels, Vilanova i
la Geltrú, Gavà, Esplugues de Llobregat, Vic, Cambrils, Tortosa, Barberà del Vallès...
Aquest fet ha provocat la seva presència en els mitjans de comunicació i, per tant,
una percepció ciutadana que les dones són majoria en el poder local

Veiem la realitat:

A Catalunya hi ha 947 ajuntaments, dels quals 187 (19%) estan governats per
dones fins aquest mes de maig. D’aquests 187, 23 superen els 50.000 habitants,
dels quals 9 estan governats per dones. Per tant, la paritat a les alcaldies està encara molt lluny després de 10 mandats electorals i 40 anys de democràcia local.
Municipi

Alcaldessa

Habitants

Barcelona

Ada Colau Ballano

1.620.343

L’Hospitalet de Llobregat

Núria Marín Martínez

261.068

Santa Coloma de Gramenet

Núria Parlon Gil

118.521

Girona

Marta Madrenas Mir

100.266

Sant Cugat del Vallès

Carmela Fortuny Camarena

90.664

Sant Boi de Llobregat

Lluïsa Moret Sabidó

82.904

Rubí

Ana María Martínez Martínez

76.423

Castelldefels

María Miranda Cuervas

66.375

Vilanova i la Geltrú

Neus Lloveras Massana

66.274

Alcaldesses i transparència
van de la mà?

Malgrat que encara es disposa de poc recorregut
històric per afirmar científicament que les dones
quan ostenten un lloc d’alta responsabilitat gestionen d’una manera menys jeràrquica, són més
dialogants, més transparents, més rigoroses i
menys propenses a cometre frau, alguns estudis i rànquings apunten que la presència de dones
al front de les alcaldies fa que l’ajuntament sigui
més transparent. Esmentar com a referent l’índex
Infoparticipa de la UAB, el qual afirma que en proporció al nombre total d’alcaldesses de Catalunya,
els ajuntaments governats per una alcaldessa que
obtenen el guardó Infoparticipa 2018 són més elevats. A l’any 2018 representen el 29,40% i el 2017
el 33%, per tant, es pot afirmar segons aquestes
dades que les alcaldesses obtenen uns índexs més
alts de transparència que els alcaldes. Caldrà anar
veient si aquesta tendència es consolida.

40 anys d'ajuntaments democràtics, paritat no assolida
Evolució de la presència d’alcaldesses i alcaldes
als Ajuntaments catalans 1979-2015

Evolució de la presència de regidores i regidors
als Ajuntaments catalans 1979-2015

Grau de paritat als consistoris catalans 2015
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Al web Dones i Homes en els Governs Locals es poden consultar
les dades evolutives de les composicions del governs locals des de
1979 fins l'actualitat. Recerca elaborada per l'ADPC

Alcaldesses per Comunitats Autònomes (2003-2015)
2003

2007

2001

2015

Estat espanyol

12,56%

14,60%

16,77%

19,09%

Múrcia

8,89%

13,33%

13,04%

33,33%

País Basc

14,57%

19,92%

22,00%

25,20%

Madrid

17,88%

19,55%

23,89%

24,02%

Astúries

12,82%

14,10%

19,23%

23,08%

Andalusia

13,12%

15,97%

19,84%

22,91%

Navarra

14,79%

17,70%

18,93%

22,06%

Comunitat Valenciana

12,64%

17,53%

19,19%

21,96%

Castella - La Manxa

15,85%

17,52%

19,15%

21,55%

Extremadura

12,07%

15,67%

18,18%

19,59%

Balears

10,45%

8,96%

10,45%

19,40%

Canàries

10,34%

12,64%

19,10%

19,32%

Catalunya

10,00%

12,97%

14,20%

19,09%

Aragó

11,92%

13,41%

16,30%

18,47%

Castella i Lleó

13,11%

13,60%

15,68%

16,26%

La Rioja

12,64%

10,34%

14,94%

14,37%

Galícia

4,46%

7,96%

7,62%

11,78%

Cantàbria

6,86%

11,76%

7,84%

10,78%

Quines responsabilitats exerceixen
els regidors i les regidores?

En els darrers mandats electorals no s’han detectat
grans canvis en relació a les responsabilitats que
ostenten els regidors i les regidores. Les dones es
continuen ubicant en els anomenats Serveis a les
persones. Les dades ens indiquen que les regidores
gestionen les àrees relacionades amb les persones
en un percentatge superior al 60%. En canvi, els regidors els trobem a territori, amb un percentatge prop
del 40%. Llavors podem afirmar que en la política local es reprodueix la feminització que hi ha a moltes
professions: elles estan a la cura de les persones.
La classe política de moment no ha pogut liderar el
canvi cultural i no patriarcal en la segregació per sexes a la feina i a l’hora d’exercir les responsabilitats
polítiques.
Més informació:
http://dihgl.adpc.cat/#/home/Inici
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Les dones al Parlament
Europeu representen el 36%
La representació femenina
espanyola frega el 50/50
Actualment, la Unió Europea (UE) està integrada per 28 països. La composició actual del
Parlament Europeu és de 751 diputats i diputades, comptant el Regne Unit.
El 1979 va tenir lloc les eleccions parlamentàries entre els 9 estats membres que llavors
formaven la Comunitat Econòmica Europea (CEE), entre els quals no s’hi trobava Espanya,
però en realitat les primeres van ser les de l’any 1984 després de l’ampliació de la Comunitat
Europea el 1981 i les últimes abans de l’adhesió d’Espanya i de Portugal, el 1987.
Aquest mes de maig finalitza la vuitena legislatura 2014-2019 i encetarem la novena al juliol,
amb els resultats obtinguts de les eleccions del 26 de maig
Per Anna Vila Martínez

E

n aquest article focalitzem la mirada en
les eurodiputades. Així ens preguntem,
quantes diputades hi ha al Parlament
Europeu? I d’aquestes, quantes tenen un
càrrec de responsabilitat? S’ha detectat un
canvi positiu al llarg de les legislatures o
es produeix un retrocés en el temps? És
moment de parlar-ne. Només 2 dels 15
diputats elegits per presidir el Parlament
Europeu han estat dones.
Des de la primera legislatura amb un
16,6% de diputades, fins a la vuitena i
actual, amb un 36,4%, la representació
de dones al Parlament Europeu ha crescut
fins a situar-se per sobre de la mitjana
dels Estats membres i la mitjana mundial
dels Parlaments nacionals. És una lluita
progressiva que ha augmentat el nombre
de veus femenines a la institució europea,
però que encara no ha registrat una representació 100% justa i igualitària en cap
legislatura. Des de les eleccions europees
del 2014, el nombre de vicepresidentes
ha passat de 3 a 5 (d’un total de 14); les
comissions parlamentàries compten amb
11 presidentes (d’un total de 23) i de les
39 delegacions existents, deu estan presidides per dones. És una millora? Sí. Una
igualtat? Encara no.
Dels 28 Estats membres de la Unió
Europea, només 3 compten amb més diputades que diputats al Parlament: Finlàndia,
Irlanda i Croàcia i un, Malta, amb el mateix
nombre de diputats que diputades. Sense
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poder negar la significativa evolució que
s’ha fet des de la primera legislatura a
la recerca de la igualtat de gènere real i
efectiva, de cara a les pròximes eleccions,
és necessari treballar per aconseguir un
major percentatge de dones a la institució
europea.

Paritat en la representació
espanyola
De les 54 persones que representen
Espanya, 26 són dones i 28 són homes.
Per tant, paritat superada, si considerem
paritari el percentatge de 40-60.
Però quin és el paper d’aquestes 26
dones? Sabries dir-me en quines comissions han exercit les seves responsabilitats, ja sigui com a membres o en qualitat
de suplents?
Clara Eugenia Aguilera García (S&D, PSOE)
• Agricultura i desenvolupament rural
(vicepresidenta)
• Pesca (membre)
• Peticions (suplent)
Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL, IU)
• Peticions (membre)
• Desenvolupament (suplent)
• Llibertat civils, justícia i afers d'interior
(suplent)
Inés Ayala Sender (S&D, PSOE)
• Control pressupostari (membre)
• Transport i turisme (membre)
• Drets de la dona i igualtat de gènere
(suplent)

• Subcomissió de seguretat i defensa  
(suplent)
• Medi ambient, salut pública i
• seguretat alimentària (suplent)
Pilar Ayuso (PPE, PP)
• Medi ambient, salut pública i seguretat
alimentària (membre)
• Indústria, recerca i energia (suplent)
Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE,
Independent)
• Subcomissió dels drets humans (vicepresidenta)
• Desenvolupament (membre)
• Drets de la dona i igualtat de gènere
(membre)
• Peticions (membre)
Izanskun Bilbao Barandica (ALDE, PNV)
• Transports i turisme (membre)
• Pesca (suplent)
• Drets de la dona i igualtat de gènere
(suplent)
Soledad Cabezón Ruiz (S&D, PSOE)
• Medi ambient, salut pública i seguretat
alimentària (membre)
• Peticions (membre)
• Indústria, recerca i energia (suplent)
Pilar del Castillo Vera (PPE, PP)
• Indústria, recerca i energia (membre)
• Afers econòmics i monetaris (suplent)
Rosa Estaràs Ferragut (PPE, PP)
• Peticions (vicepresidenta)
• Afers jurídics (membre)
• Ocupació i afers exteriors (suplent)

• Transports i turisme (suplent)
• Drets de la dona i igualtat de gènere
(suplent)
Iratxe García Pérez (S&D, PSOE)
• Desenvolupament regional (membre)
• Drets de la dona i igualtat de gènere
(membre)
• Llibertats civils, justícia i afers d’interior
(suplent)
Eider Gardiazábal Rubial (S&D, PSOE)
• Pressupostos (membre)
• Cultura i educació (suplent)
María Teresa Giménez Barbat (ALDE, Independent)
• Cultura i educació (membre)
• Afers estrangers (suplent)
• Subcomissió de seguretat i defensa
(suplent)
Tania González Peñas (GUE/NGL, Podem)
• Transports i turisme (membre)
• Ocupació i afers socials (suplent)
Esther Herranz García (PPE, PP)
• Agricultura i desenvolupament  rural
(membre)
• Medi ambient, salut pública i seguretat
alimentària (suplent)
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE, PP)
• Desenvolupament (membre)
• Drets de la dona i igualtat de gènere
(membre)
• Subcomissió dels drets humans (membre)
• Llibertats civils, justícia i afers d’interior
(suplent)
Verónica Lope Fontagné (PPE, PP)
• Ocupació i afers socials (membre)
• Pressupostos (suplent)
• Afers econòmics i monetaris (suplent)
• Pesca (suplent)

Paloma López Bermejo (GUE/NGL, IU)
• Indústria, recerca i energia (membre)
• Afers econòmics i monetaris (suplent)
• Ocupació i afers socials (suplent)

Elena Valenciano (S&D, PSOE)
• Afers estrangers (membre)
• Subcomissió dels drets humans (membre)
• Comerç internacional (suplent)

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALE, UPiD)
• Afers constitucionals (membre)
• Llibertats civils, justícia i afers d’interior
(suplent)

Ángela Vallina (GUE/NGL, IU)
• Desenvolupament regional (membre)
• Drets de la dona i igualtat de gènere
(membre)
• Peticions (suplent)

Carolina Punset (ALDE, Ciutadans)
• Indústria, recerca i energia (membre)
• Medi ambient, salut pública i seguretat
alimentària (suplent)
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
(S&D, PSOE)
• Comerç internacional (membre)
• Indústria, recerca i energia (suplent)
• Transports i turismo (suplent)
Ana Miranda (Verds/ALE, BNG)
• Peticions (membre)
• Afers econòmics i monetaris (suplent)
• Pesca (suplent)
• Afers jurídics (suplent)
• Llibertat civils, justícia i afers d’interior
(suplent)
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL, Podem)
• Desenvolupament (membre)
• Comerç internacional (suplent)
María Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL,
Anova)
• Agricultura i desenvolupament rural
(membre)
• Pesca (suplent)
Estefania Torres Martínez (GUE/NGL,
Podem)
• Medi ambient, salut pública i seguretat
alimentària (membre)
• Agricultura i desenvolupament rural
(suplent)

Les comissions amb una major
representació d’eurodiputades
espanyoles són:
• ‘Drets de les dones i igualtat de gènere’ i
‘Peticions’ amb 7 dones a cada grup
• ‘Medi ambient, salut pública i seguretat
alimentària’ i ‘Indústria, recerca i energia’
amb 6 diputades a cada comissió
• En canvi, destacar que la comissió del
‘Mercat d’interior i protecció del consumidor’ no té cap representació femenina
i d’altres relacionades amb afers internacionals, econòmics, jurídics i/o de seguretat i defensa només compten amb 2
eurodiputades
No obstant, durant la primera meitat de la
legislatura, dues eurodiputades espanyoles
van ser presidentes de comissions parlamentàries: Iratxe García de la comissió
de Drets de la dona i igualtat de gènere,
i Elena Valenciano de la subcomissió de
Drets humans.
Si les dones representen més de la meitat
de la població mundial, perquè no veure-ho
reflectit a la composició global del Parlament Europeu? A punt per començar la
novena legislatura, només queda recordar
que el ple reconeixement dels drets de les
dones és imprescindible i una obligació
per aconseguir una institució totalment
igualitària.

Diputats i diputades espanyoles
al Parlament Europeu

Premi Simone Veil:
una icona de la lluita feminista

Legislatures

Dones

Homes

Total

1987-1989*

6

54

60

1989-1994

9

51

60

1994-1999

21

43

64

1999-2004

22

42

64

2004-2009

18

36

54

2009-2014

18

32

50

2014-2019

26

28

54

Sabíeu que la primera persona en presidir el Parlament Europeu va ser
una dona? Simone Veil, política feminista francesa, va liderar la primera
legislatura. Va ser coneguda per les accions que va impulsar com a
ministra de França durant la dècada dels 70, entre elles la despenalització
de l’avortament.
El Premi Simone Veil a la Igualtat i la Diversitat neix per homenatjar a
aquelles figures que promouen accions a favor dels drets de les dones.
El passat mes de desembre, la cap de l’Oficina d’Enllaç del Parlament
Europeu a Madrid, María Andrés Marín, va ser guardonada amb aquest
reconeixement per la iniciativa #DóndeEstánEllas, centrada a augmentar
la visibilitat de les dones als debats, comissions i seminaris on es parla
d’Europa.
França en segueix l’exemple i el 8 de març atorga, durant la seva
primera edició, el Premi Simone Veil de la República Francesa a la
cofundadora i coordinadora de l’oficina de l’Associació de Lluita contra
la Violència Exercida contra les Dones (al nord de Camerún), Aissa
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Doumara Ngatansou.

*La legislatura correspon a la de 1984-1989 però
Espanya s’hi va incorporar el 1987
Font: elaboració pròpia. Banc de Dades ICPS
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Les alcaldesses de Catalunya, març de 2019
Municipi

Alcaldessa

Municipi

Alcaldessa

Municipi

Alcaldessa

Municipi

Alcaldessa

Agullana

Marina Gutés Serra (ERC-AM)

Cubelles

Rosa Montserrat Fonoll Ventura (UC 11-RCAT)

Ordis

Núria Parlon Gil (PSC-CP)

Josefina Bartolí Parera (PDeCAT)

Cunit

Montserrat Carreras García (PDeCAT)

Anna Maria Torrentà Costa (OrdisViuCUP-PA)

S. Coloma de Gramenet

Aiguamúrcia

Santa Eugènia de Berga

Anna Franquesa Roca (PDeCAT)

Aitona

Maria Rosa Pujol Esteve (PDeCAT)

El Cogul

Núria Civit Abella (PDeCAT)

Orpí

Imma Palet Rubió (IO-AM)

S. Margarida i els Monjos

Immaculada Ferret Raventós (PSC-CP)

Estefania Rufach Fontova (IOB-AM)

Alàs i Cerc

Mari Carmen Ribó Domenjó (PDeCAT)

El Montmell

Maria Inmaculada Costa Ramón (PSC-CP)

Os de Balaguer

S. Perpètua de Mogoda

Isabel García Ripoll (ICV-E)

Alcoletge

M. Lluïsa Prat Boneta (PDeCAT)

El Palau d'Anglesola

Montserrat Meseguer Muñoz (PDeCAT)

Pacs del Penedès

Montserrat Mascaró Gras (PDeCAT)

Senan

Maria Carme Ferrer Cervelló (APS-AM)

Isabel Maria Cortada Soler (GdP-AM)

Aldover

Teresa Forés Hernández (PSC-CP)

El Pinell de Brai

Eva Amposta Serresa (EPPB-E)

Palau-saverdera

Sentmenat

Montserrat Rueda Miralles (PDeCAT)

Almenar

Ma. Teresa Malla Aige (ERC-AM)

El Rourell

Maria del Carme Basora Ventura (PDeCAT)

Palau-solità i Plegamans

Teresa Padrós Casañas (PSC-CP)

Setcases

Anna Vila Palol (IdS-CP)

Alpens

Montserrat Barniol Carcasona (GdA-AM)

Els Prats de Rei

Maria Cristina Mas Soteras (GAP-AM)

Pallejà

Ascensión Ratia Checa (EP-E)

Sidamon

Maria Dolors Tella Albareda (PDeCAT)

Núria Pérez Desel (IdP-AM)

Alt Àneu

Laura Arraut Díaz (PDeCAT)

Esplugues de Llobregat

Pilar Díaz Romero (PSC-CP)

Pardines

Sora

Janna Locher Casas (PDeCAT)

Amer

Maria Rosa Vila Juanhuix (PDeCAT)

Figaró-Montmany

Mayte Carrillo García (FP-CP)

Passanant i Belltall

Maria Carmen Amenós Fabregat (PDeCAT)

Susqueda

Eva Viñolas Marín (ERC-AM)

Anglès

Àstrid Victoria Desset Desset (PDeCAT)

Foradada

Maricel Segú Peralba (PDeCAT)

Pedret i Marzà

Natalia Amiel Bruguera (PDeCAT)

Talarn

Inés Moré Tolo (Per Talarn)

Gemma Orrit Capdevila (VP-AM)

Anglesola

Rosa Maria Mora Valls (PDeCAT)

Garcia

Blanca López Quiñones (UpG-AM)

Peramola

Tàrrega

Rosa Maria Perelló Escoda (PDeCAT)

Arbolí

Elisenda Barceló Olivé (PDeCAT)

Garrigàs

Pilar Bosch Bech (PDeCAT)

Pontils

Sara Janer Ferrando (ERC-AM)

Tarroja de Segarra

Inmaculada Secanell Viladot (PDeCAT)

Maria Basomba Gili (ERC-AM)

Arenys de Mar

Annabel Moreno Nogué (ERC-AM)

Garriguella

Isabel Teixidor Damm (JpG-AM)

Ponts

Tavertet

Lurdes Rovira Plarromaní (PDeCAT)

Aspa

Maria José Invernon Módol (PDeCAT)

Gavà

Raquel Sánchez Jiménez (PSC-CP)

Pradell de la Teixeta

Maria Mar Amorós Mas (PDeCAT)

Térmens

Concepció Cañadell Salvia (PDeCAT)

Avià

Patrocini Canal Burniol (SA)

Ginestar

Concepció Pujol Sarroca (ERC-AM)

Prades

Lidia Bargas Musoy (PDeCAT)

Tiana

Esther Pujol Martí (PSC-CP)

Marta Blanch Figueras (PDeCAT)

Avinyonet de Puigventós

Júlia Gil Vilar (PDeCAT)

Girona

Marta Madrenas Mir (PDeCAT)

Puigpelat

Tivenys

María José Beltran Piñol (PSC-CP)

Badia del Vallès

Eva Menor Cantador (PSC-CP)

Godall

Teresa Esmel Casanova (PSC-CP)

Queralbs

Maria Inmaculada Constans Ruiz (PDeCAT)

Torrefeta i Florejacs

Núria Magrans Anglés (ERC-AM)

Dominica Montiel Puig (PDeCAT)

Balenyà

Anna Magem Marso (JpB)

Ivars d'Urgell

Montse Coma Ribera (PDeCAT)

Rabós

Torroja del Priorat

Montserrat Rosario Abelló (IpT-AM)

Barberà del Vallès

Silvia Fuster Alay (PCPB)

Jafre

Nuria Berga Ferrer (FpJ)

Rellinars

Marta Roqué Aubia (ERC-GIR-AM)

Tortosa

Meritxell Roigé Pedrola (PDeCAT)

Barcelona

Ada Colau Ballano (BCNEnComú)

Josa i Tuixén

Marta Poch Massegú (PDeCAT)

Renau

Rosa Ma. Pares Yago (PDeCAT)

Tossa de Mar

Gisela Saladich Parés (TU-IdSELVA)

Josefina Lladós Torrent (ERC-AM)

Bassella

Cristina Barbens Casals (PDeCAT)

La Bisbal del Penedès

Agnés Ferré Cañellas (PDeCAT)

Ribera d'Urgellet

Ulldecona

Núria Ventura Brusca (SU-CP)

Bausen

Veronique Marie Noelle Fontan (UA-PSC-CP)

La Garriga

Meritxell Budó Pla ** (PDeCAT)

Riudecols

Anna Isabel Aragonés Roc (PDeCAT)

Ulldemolins

Misericòrdia Montlleó Domènech (PDeCAT)

Begues

Mercè Esteve Pi (PDeCAT)

La Jonquera

Sònia Martínez Juli (PDeCAT)

Riudellots de la Selva

Montserrat Roura Massaneda (PDeCAT)

Ultramort

Maria Gràcia Serrats Paretas (PDeCAT)

Montse Mindan Cortada (PDeCAT)

Bellmunt d'Urgell

Sònia Valero Dencas (PDeCAT)

La Morera de Montsant

Meritxell Martorell Porqueres (ERC-AM)

Roses

Vallbona d'Anoia

Maribel Ferrer Boch (PSC-CP)

Benifallet

Maria Mercè Pedret Ramos (CP)

La Pera

Maria Lluïsa Teixidor Pagès (GIP)

Rubí

Ana Maria Martínez Martínez (PSC-CP)

Vallfogona de Balaguer

Maria Sarret Pijuan (PDeCAT)

Silvia Triola Costa (AES)

Berga

Montse Venturós Villalba * (CUP-PA)

L'Albi

Anna Feliu Moragues (PDeCAT)

Sagàs

Vallfogona de Ripollès

Maria Carme Freixa Bosch (TpV-AM)

Beuda

Anna Vayreda Torrent (PDeCAT)

L'Albiol

Lidia Guerrero Martín (PDeCAT)

Sant Antoni de Vilamajor

Maria Lluïsa Berdala Cirera (PDeCAT)

Vallirana

Eva Maria Martínez Morales (PSC-CP)

Cabrils

Avelina Morales Serra (PDeCAT)

Les Avellanes-Santa Linya

Lidia Ber Salmons (IASL-AM)

Sant Boi de Llobregat

Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP)

Vic

Anna Erra Solà (PDeCAT)

Sònia Scafa Alvarez (AVSC)

Caldes d'Estrac

Rosa Pou Baró (ERC-AM)

Les Valls d'Aguilar

Rosa Ma. Fàbrega Romà (PDeCAT)

Sant Cebrià de Vallalta

Vilada

Montserrat Badia Piqué (JpV-AM)

Calella

Montserrat Candini Puig (PDeCAT)

L'Hospitalet de Llobregat

Núria Marin Martínez (PSC-CP)

Sant Climent Sescebes

Olga Carbonell Sabartés (ERC-AM)

Viladecavalls

Cesca Berenguer Priego (PDeCAT)

Camarasa

Elisabet Lizaso Cantón (IxC-AM)

Llardecans

Carme Pinyol Oró (IxLl-AM)

Sant Cugat del Vallès

Carmela Fortuny Camarena (PDeCAT)

Viladrau

Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)

Montse Albet Noya (SC-PM-CP)

Camarles

Sandra Zaragoza Vallès (PDeCAT)

Maçanet de Cabrenys

Mercè Bosch Romans (MESxMaçanet-AM)

Sant Cugat Sesgarrigues

Vilafant

Consòl Cantenys Arbolí (PSC-CP)

Cambrils

Camí Mendoza Mercè (ERC-AM)

Malgrat de Mar

M. Carmen Ponsa Monge (JxM)

S. Fost de Campsentelles

Montserrat Sanmartí Pratginestòs (IUSF)

Vilajuïga

Joana Cobo Ortiz (ERC-AM)

Rosa Narbona Agustín (SMA-AM)

Canet de Mar

Blanca Arbell Brugarola (ERC-AM)

Marganell

Anna Garcia Ventura (PDeCAT)

Sant Martí Sesgueioles

Vilaller

Maria José Erta Ruíz (PDeCAT)

Canyelles

Rosa Huguet Sugranyes (PDeCAT)

Masllorenç

Nuria Manchado Llorens (UM)

Sant Martí Vell

Maria Àngels Vilà Sastre (ERC-AM)

Vilallonga de Ter

Monica Bonsoms Pastoret (PDeCAT)

Capçanes

Carlota Vallès Ferré (PDeCAT)

Matadepera

Mireia Solsona Garriga (PDeCAT)

Sant Pau de Segúries

Dolors Cambras Saques (PDeCAT)

Vilanant

Anna Palet Vilaplana (PDeCAT)

Abigail Garrido Tinta (PSC-CP)

Capolat

Mireia Besora Sans (IxC)

Menàrguens

Anna Maria Calvis Munsó (IM-AM)

Sant Pere de Ribes

Vilanova de l'Aguda

Montserrat Fornells Solé (IVA-AM)

Carme

Ildefonsa Terrida Sardà (JC-AM)

Montagut i Oix

Mònica Boix Pagès (PDeCAT)

Sant Pere de Riudebitlles

Rosa Maria Esteve Nadal (ERC-AM)

Vilanova del Camí

Noemí Trucharte Cervera (PSC-CP)

M. Claustre Sunyer Cantons (PDeCAT)

Montcada i Reixac

Laura Campos Ferrer (ICVEUiA-E)

Sant Pere de Vilamajor

Pamela Isús Sauri (ERC-AM)

Vilanova del Vallès

Yolanda Lorenzo García (UpVV)

Montserrat Noguera Cantacorps (PDeCAT)

Castellar de la Ribera
Castellbell i el Vilar

Montserrat Badia Moreno (PSC-CP)

Montclar

Raquel Sala Prat (M-AM)

Sant Pere Sallavinera

Vilanova i la Geltrú

Neus Lloveras Massana (PDeCAT)

Castelldefels

Maria Asunción Miranda Cuervas (PSC-CP)

Montesquiu

Elisabet Ferreres Vergés (ERC-AM)

Sant Pol de Mar

Montserrat Garrido Romera (PDeCAT)

Vila-sacra

Maria Carme Barceló Blanch (PDeCAT)

Maria Teresa Espadaler Casellas (PDeCAT)

Castelló de Farfanya

Cristina Lafay Bertran (ICF-AM)

Montgat

Rosa Funtané Vilà (ERC-AM)

Sant Quirze de Besora

Vilobí d'Onyar

Cristina Mundet Benito (GMI-IdSELVA)

Cava

Alba Gonzalez Planas (IpC-AM)

Montmajor

Maria Teresa Marmí Figols (PDeCAT)

Sant Quirze del Vallès

Elisabeth Oliveras Jorba (Junts-ERC-AM)

Vinebre

Gemma Carim Gironès (PDeCAT)

Cervià de les Garrigues

Maria Mercedes Rubió Carré (IxC)

Montornès de Segarra

Laura Cortada Cortada (PSC-CP)

Sant Quirze Safaja

Anna Guixà Fisas (PDeCAT)

Viver i Serrateix

Isabel Serra Montañà (PDeCAT)

Sant Vicenç dels Horts

Maria Teresa Aymerich Boltà
(JUNTSxSVH-ERC-AM)

Santa Coloma de Cervelló

Anna Martínez Almoril (P-E)

Cervià de Ter

Roser Estañol Torrent (PDeCAT)

Nalec

Laura Piera Cuadras (PDeCAT)

Corbera de Llobregat

Montserrat Febrero Piera (ERC-AM)

Olesa de Montserrat

Maria del Pilar Puimedon Monclús (BO-E)

Corçà

Maria Carme Güell Parnau (MESxCorçà)

Olivella

Marta Verdejo Sánchez (PSC-CP)

* alcadessa inhabilitada sense firma. Oriol Camps, alcalde en funcions
** Des del 24 de març 2019 és consellera de Presidència i portaveu
del Govern de la Generalitat
Font: elaboració pròpia
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La comarca del
Baix Llobregat,
epicentre del
moviment feminista
a Catalunya
El Baix Llobregat, 30 municipis, 819.000 habitants, 11 alcaldesses,
5 congressos de dones celebrats des de l’any 2002. Tot un rècord.
Cap comarca més de Catalunya ha organitzat un congrés i la ciutat de
Barcelona s’ha quedat en dos, el darrer celebrat l’any 2009. A més, des del
passat 22 d’octubre, el Ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat
declarar el Baix Llobregat: comarca feminista. Fet que suposa, entre d’altres,
dedicar els recursos necessaris per implementar progressivament les
mesures necessàries per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat
Per Vanessa Teixidor Albi

S

egons la consellera de les dones, gent gran i LGBTI
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos, “la declaració de Comarca Feminista es tradueix
en un seguit de mesures contemplades al "Decàleg per a
la construcció de ciutats feministes" i que a molts ajuntaments de la comarca i al propi Consell Comarcal, ja s'estan
implementant. Els pactes locals contra les violències
masclistes, la transversalitat de les polítiques feministes
o treballar per dignificar i posar en valor els treballs de
cura, són només algunes d'aquestes mesures.
Per raons històriques de lluites socials, no és casual que
aquesta comarca hagi esdevingut l’epicentre del moviment
feminista a Catalunya, doncs ha estat un dels territoris
on el pes del moviment de les dones ha estat més potent.
Un bon exemple, n’és la celebració de cinc congressos
de dones, el primer dels quals va tenir lloc a Sant Boi,
l’any 2002.
En el primer congrés -que té lloc cada quatre anysvan participar un total de 780 persones entre delegades,
convidades i convidats. Va comptar amb 4 ponències
elaborades per persones expertes i es van aprovar 35
esmenes, que fruit del debat, no van requerir la seva
elevació al plenari, fet que indica l’alt grau de consens
obtingut en aquell procés.
Aquell primer congrés va significar un nou camí i
un repte conjunt entre administracions locals i teixit
associatiu per treballar des dels diferents àmbits de
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la societat i aconseguir adaptar les actuacions a les
necessitats reals de les dones del Baix Llobregat. Un
camí que encara avui continua.
Sant Feliu de Llobregat va ser la ciutat acollidora del 2n
Congrés de les Dones sota el lema “Per la Plena Ciutadania”. Un esdeveniment clau que es va traduir, entre d’altres coses, en la creació del Consell de Dones, que des
de fa una dècada ha esdevingut una eina estratègica per
impulsar les polítiques de dones en la comarca, el feminisme actiu, i cohesionar el territori en la lluita en contra
de la violència masclista.
Tal com ens expliquen des del Consell de les Dones,
”el consens amb els 30 ajuntaments, entitats, sindicats i
patronals que formen part del Consell de Dones ha permès
poder realitzar múltiples actuacions al territori i desenvolupar les principal línies estratègiques com: la sensibilització, formació i lideratge que ha permès disposar
d'un nombre elevat de personal format i amb una mirada
de perspectiva de gènere a la comarca, i incrementar
la representació política de les dones de la comarca i
visibilitzar la feina de les alcaldesses, disposar del Premi
Delta de Narrativa de dones, o els premis Edurecerca,
en el que cada any participen la joventut i els Instituts
de la comarca i es realitzen més treballs de recerca
en temes d'igualtat; l'anàlisi de dades en col·laboració
amb l'observatori Comarcal per realitzar els informes de
violència masclista (amb dades del Consejo General del

Poder Judicial) i els informes de mercat de treball i dones”.
Dues valuoses eines que “permeten visibilitzar les discriminacions i conscienciar sobre aquestes i es difonen els
resultats mitjançant jornades i actes; la lluita contra la
violència masclista mitjançant el treball en xarxa i en l'especialització dels serveis, en la Marxa Comarcal i s'han
incrementat els protocol per l'atenció de la violència, entre
d'altres”.
Des de la creació del Consell de les Dones el 2007,
s’han realitzat tres Plans Transversals de Polítiques de
dones I tres congressos més a la comarca. L’Atrium de
Viladecans va comptar amb una participació de més de
600 persones durant la celebració del 3r Congrés de
Dones i, com a fet destacable, remarcar la presència
d’un 5% d’homes com a delegats.
L’any 2014 es va celebrar el 4t Congrés a l’Espai Maragall de Gavà i va servir, entre d’altres coses, per posar
de manifest la necessitat d'un canvi profund de valors,
ja que sense aquest canvi, res del que es pugui fer en
tasques com l’emprenedoria o el treball en xarxa, ajudarà
a aconseguir la igualtat.
Amb el lema “100 x 100 feminista” i amb la sensibilització del món polític, social i econòmic cap a l’eradicació
de les desigualtats de gènere i cap a l’assoliment real
de la plena ciutadania de les dones, es va celebrar el 5è
Congrés de la comarca del Baix Llobregat, al municipi de
Castelldefels, el passat mes d’octubre.
En els mesos previs al congrés, els pobles i ciutats del
Baix Llobregat es van omplir d’activitats precongressuals,
en les quals hi van participar més de 1.500 persones, i
que van esdevenir espais de participació, debat i reflexió
entorn als sis àmbits temàtics del congrés, el qual va
comptar amb la participació de 400 delegades.
Els àmbits més importants que es van tractar van ser la
transversalitat de gènere a les polítiques públiques, l’economia feminista, Dones tech, la perspectiva de les dones
als mitjans de comunicació, les violències masclistes i
l’esport femení.
Actualment s'està elaborant ja la diagnosi del 4t Pla
Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat
2020-2024. En base als resultats d'aquesta diagnosi i
de les conclusions del 5è Congrés, es definiran les línies
estratègiques de les polítiques d'igualtat dona-home

Sessió plenària. 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat.
Teatre Plaza. Castelldefels

a la comarca durant els propers anys. Aquestes línies
tindran com a eix vertebrador les idees força sorgides
del Congrés:
• polítiques públiques feministes
• sensibilització i mobilització front el neoliberalisme i el
masclisme
• l'accelerador social per a la corresponsabilitat i el balanç
social de les empreses
• eliminació de les violències masclistes i sexuals
• la deshumanització de la societat
• sororitat
• espais de decisió i sectors estratègics
• formació i comunicació
La massiva participació a les manifestacions del passat
8 de març arreu de Catalunya i del país, va ser una mostra
de força que evidencia la necessitat de continuar fent camí
per construir més polítiques sòlides feministes i no fer ni
un pas enrere, ara més que mai.
Tenim una gran comarca com a referent. Veurem què es
cuina al pròxim congrés de dones, el 6è ja de la comarca
feminista del Baix Llobregat.

Recursos
• Decàleg ciutats feministes: http://www.elbaixllobregat.cat/sites/
default/files/arxius/Dec%C3%A0leg_Ciutats_Feministes.pdf
http://conselldones.elbaixllobregat.cat/congressos
• Conclusions, materials de treballs dels 5 congressos i els plans
transversals Disponible a aquest enllaç
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Activitats de l’Associació de
Dones Periodistes
de Catalunya
LLIURAMENT DELS PREMIS
DE COMUNICACIÓ NO SEXISTA 2018

El 23 de novembre de 2018 es va celebrar la Festa de l’ADPC amb el lliurament
dels Premis de Comunicació no sexista, a l’Auditori del CaixaForum de Barcelona. Algunes de les persones guardonades van ser Gemma Herrero, periodista esportiva; Raquel Córcoles, il·lustradora de Moderna de Pueblo; l’exposició
D’ONES (R)evolució de les dones en la música, comissariada per Helena Morén
Alegret; les periodistes Ana Pastor d’El Objetivo de la Sexta i Cristina Fallaràs pel #Cuéntalo; la profesora de la UOC i periodista Ana Bernal-Triviño; els
programes radiofònics Gente despierta, de Carles Mesa a RNE i Feminismes de
Marisol Soto a Ràdio4; el moviment amb perspectiva de gènere moviment@
MujeresRTVE i la Dra. Carme Valls Llobet, metgessa endocrina. El Premi Trajectòria va recaure en la periodista Carmen Sarmiento, especialitzada en temes internacionals i socials.
I també es va lliurar la IV edició del Premi Margarita Rivière al rigor periodístic amb visió de gènere a la periodista Rosa María Mateo.

La comunicació
i el món local:
trencant el sostre
de vidre?

Anunciar a aquestes alçades que a l’hora d’accedir a càrrecs de
responsabilitat les dones tenim un sostre de vidre no és dir res de nou.
I el món de la comunicació no és cap excepció. No obstant això, a l’àmbit
local i públic sembla que es trenca aquesta dinàmica: el 61% dels gabinets
de comunicació de les institucions públiques a Catalunya tenen al
capdavant a una dona, segons mostra la recerca Dones a la Comunicació.
Els consells de redacció dels mitjans de comunicació catalans
Per Mavi Carrasco Rocamora

RECERQUES

La recerca “Dones a la comunicació”, de Marta Corcoy
i Mavi Carrasco, mostra que només un 22% de dones
dirigeixen mitjans de comunicació i un 32% formen
part dels consells de redacció. Aquest treball va analitzar un centenar de mitjans d’àmbit català. Els resultats obtinguts son preocupants, ja que la paritat reclamada segueix sent un horitzó llunyà a les capçaleres
informatives. Després de la presentació de la recerca
el 18 de març de 2019 es va donar pas a la Taula rodona Per què les dones són minoria als mitjans?, amb la
participació de les directores de mitjans: Esther Vera,
diari Ara; Magdalena Trillo, Granada Hoy; Ana Pardo de
Vera, digital Público, amb Núria de José com a periodista moderadora.
La recerca “Tractament de la violència masclista als
mitjans de comunicació” va ser presentada el 13 de
maig de 2019 davant de periodistes, polítiques i entitats feministes. El treball d’investigació, realitzat per
les periodistes Mavi Carrasco, Marta Corcoy, Cristina
Guiu i Montserrat Puig, consta de més de 400 peces
analitzades dels diaris Ara, La Vanguardia, El Periódico
de Catalunya, El País, El Punt Avui i El Mundo. S’observa
un repunt dels estereotips i un increment de les fonts
no qualificades. Sovint la informació es queda només
en el fet i la detenció, però no es fa el seguiment total.
Es reclama un enfocament de la notícia que no oblidi les conseqüències penals per als agressors, Així, la
violència masclista es percebrà com un problema social i públic, i no com una qüestió aïllada i domèstica.
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UN RECORD PER A LES SÒCIES:
Sara Masó Maristany (1926-2018) Periodista plena de curiositat,
Masó va començar la seva carrera periodística a Diario Femenino,
després a Mundo diario, La Vanguardia, i al gabinet de Premsa de
l’Ajuntament de Barcelona amb l’alcalde Pasqual Maragall. Va rebre
el Premi Rosa del desert l’any 2006, guardó atorgat per l’ADPC.
Pepa Badell Serra (1957-2019) Periodista, feminista i professora
de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB, Badell es va
iniciar al periodisme al Diario de Barcelona, després a Fotogramas,
El Periódico de Catalunya, i als informatius de TVE. Des de la seva
empresa #Nous Formats treballava com a dissenyadora d’imatge i continguts
per a publicacions municipals. Va ser sotsdirectora de la evista El Campus de
l’Autònoma fins el darrer número, publicat l’any 2012.
Montserrat Minobis Puntonet (1942–2019) Periodista radiofònica, feminista, fundadora de l’ADPC i presidenta de l’associació
entre 1992-2002, Minobis va ser degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, directora de Catalunya Ràdio, presidenta de la
Xarxa Europea de Dones Periodistes i fundadora de l’agència de notícies La
Independent. Va ser guardonada amb el Ciutat de Barcelona (1987), la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1996) i el reconeixement com a
presidenta de l’ADPC el 2017 pels 25 anys de l’entitat.

COMISSIÓ PERIODIGNE

El 3 de maig de 2019 les entitats de la Comissió Periodigne, de la qual forma
part l’ADPC, van presentar al registre de la Delegació del Govern espanyol
a Catalunya una instància en la qual denunciem la precarietat laboral en el
periodisme i la desinformació que pateix la societat i reclamem mesures
per posar fi a aquesta situació. La 'Comissió Periodigne' està formada per
un grup d'entitats que lluitem per la igualtat d’oportunitats i la incorporació
de la perspectiva de gènere en el periodisme i la comunicació.

L

a recerca, realitzada per un equip de l’ADPC, analitza els
gabinets de comunicació de la Generalitat de Catalunya,
les 4 diputacions i els 23 municipis de més de 50.000
habitants de Catalunya. A més, també analitza els departaments de comunicació de les que, fins fa poc, havien
estat les empreses catalanes que cotitzaven a l’IBEX35.
El resultat és contundent, a l’empresa privada, tot i que hi
ha dones directives amb responsabilitats, a l’organigrama
sempre tenen per sobre un home. A l’àmbit públic, 3 de
les 4 diputacions i 14 dels 23 municipis tenen una dona
dirigint l’àrea de comunicació.
Sílvia Planas és cap de comunicació de l’Ajuntament
de Girona. Per a ella, el món públic dóna més possibilitats d’accedir a càrrecs de responsabilitats, perquè “els
processos de selecció de personal estan basats en els
principis d’igualtat, capacitat i mèrit i regulats per llei”. A
més, afirma que “l’Administració no penalitza ni la maternitat ni la voluntat de conciliar la vida familiar i laboral. Es
donen les màximes facilitats mantenint els seus càrrecs
de responsabilitats, si es que els tenen”.
Aquesta reflexió la comparteix Águeda Bañón, cap
de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, tot i que
encara veu llums i ombres. “Teòricament els processos
de promoció a l’Administració Pública es basen en criteris
igualitaris però, malgrat tot, continua existint una bretxa:
a nivell directiu s’ha millorat molt però a nivell gerència no
hi ha dones”, conclou.
Bañón explica que a l’Ajuntament de Barcelona s’havia
fet feina en igualtat però concentrada bàsicament en l’àrea
de Recursos humans i la gestió actual s’ha encaminat en
portar la transversalitat de gènere a l’estructura de l’Ajun-

tament. “Des de la Regidoria de Feminismes, que en si
mateixa ha significat una revolució, s’ha fet una feina molt
important d’educació i han convençut”, afirma. Des de
l’àrea de comunicació, han procurat fer ús d’un llenguatge
inclusiu a tota la producció des de la comunicació digital,
l’editorial, les campanyes publicitàries, etc. Bañón destaca
la feina duta a terme, i a vegades polèmiques, amb els
cartells i la divulgació de la història del feminisme a la
ciutat.
Per la seva banda, Planas afirma que la seva gestió
ha coincidit “amb un moment en els darrers anys en què
s’ha apostat d’una forma més ferma per un llenguatge
no sexista i s’ha elaborat el Pla d’igualtat de gènere de
l’Ajuntament.”

La direcció dels mitjans
La recerca també posa de manifest que aquesta tendència,
tot i que menys accentuada, també es pot observar a la
direcció dels mitjans de comunicació.
Així, segons l’estudi, només un 18% dels mitjans d’informació general escrits de l’Estat espanyol tenen al capdavant una dona. La situació a Catalunya no és gaire millor:
els mitjans amb dones a la direcció representen el 21%.
Però, si s’amplia la mostra i es tenen en compte, no només
les grans capçaleres, sinó també els mitjans locals i comarcals, de periodicitat diversa i de titularitat tant pública com
privada, el nombre de dones al capdavant de les direccions
augmenta fins el 27%. A més, aquest percentatge puja fins
el 33% si analitzem només els mitjans públics, una xifra
encara llunyana a la paritat però més encoratjadora que el
23% de dones al capdavant d’un mitjà privat.
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Peu de foto pàgina anterior: Cartells de
sensibilització contra la prostitució de
carretera a Gavà

P

Castelldefels, Gavà
i La Jonquera:
tres municipis i tres
alcaldesses afronten
el repte de la prostitució
El diccionari de la Real Academia Española defineix la prostitució com
“l’activitat a la que es dedica qui manté relacions sexuals amb altres
persones a canvi de diners”. La prostitució representa actualment una
de les problemàtiques més importants que afecta a diferents municipis
de Catalunya i de l’Estat espanyol, i que amaga moltes vegades el tràfic
d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual. Les competències
dels ajuntaments són limitades; disposen de les ordenances municipals,
amb les quals poden regular les condicions en què i on es pot dur a
terme aquesta “activitat comercial”.
Per Montserrat Puig Mollet
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oden prohibir la prostitució a la via pública, o a prop de
centres escolars i també poden tancar locals i imposar
multes, però accions més dures i eficaces corresponen a
estaments superiors, normalment estatals. En qualsevol
cas, alguns municipis sí que han aplicat mesures efectives
com es fa a Suècia o als Països Baixos, i es plantegen un
abordatge integral del fenomen de la prostitució en tota
la seva complexitat social i personal.
Al marge de les accions que porten a terme les administracions, els mitjans de comunicació com informen sobre
aquesta problemàtica?
Un equip de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya analitza des de fa més de cinc anys quin tractament
en fan, com la presenten, a partir de les recomanacions
que es van elaborar l’any 2015.
Les conclusions principals de l’anàlisi són les següents:
• Es detecta una tendència a invisibilitzar el context
social, polític i econòmic, així com les desigualtats de
gènere que fan possible la prostitució.
• El focus mediàtic recau sobre les dones que exerceixen la prostitució, sense mostrar la resta d’actors implicats: els homes que la fan possible amb la seva demanda
i les persones i/o xarxes que es lucren i/o delinqueixen.
• Es reprodueixen els estereotips que estigmatitzen les
dones que exerceixen la prostitució i que afavoreixen la
vulneració dels seus drets de ciutadania.
• Les dones són tractades com a subjectes passius
(sense veu ni autoritat), i veuen vulnerat fins i tot el seu
dret a la protecció de la identitat i imatge.
• Es promou una imatge que vincula les dones amb la
delinqüència, la inseguretat ciutadana i l’exclusió social.
• Es detecta una tendència al sensacionalisme.
I el que és més evident: la prostitució no està a l’agenda
comunicativa i els mitjans ho tracten quan es planteja
alguna incidència a la via publica o quan sorgeix el debat
ja clàssic de si legalitzar o abolir. Recentment a Barcelona
s’han succeït diverses manifestacions en les quals s’han
produït enfrontaments entre les que s’anomenen treballadores sexuals i que, per tant, defensen la seva legalització
i les que obertament es declaren abolicionistes per considerar que la prostitució és la representació més directa
del patriarcat i l’explotació sexual de les dones.
En aquest reportatge hem volgut parar atenció en uns
municipis que han d’afrontar problemàtiques complicades
en aquesta qüestió. Són els municipis de La Jonquera,
Gavà i Castelldefels, tots tres governats per alcaldesses.

Prostitució de carrer o en locals
A cada localitat hi ha un tipus de prostitució diferent. Així,
a Gavà i a Castelldefels, la presència de dones prostituïdes
es concentra bàsicament a la via pública, mentre que a La
Jonquera en el gran club de pública concurrència encara
que també a la via pública.
La lluita contra aquest exercici de la prostitució cada
municipi la porta a terme de forma diversa. El Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, comarca amb una forta implantació de clubs i prostitució de carretera, ja l’any 2010 va

Castelldefels
María Miranda Cuervas,
alcaldessa. PSC. Té una població
superior als 50.000 habitants.
Comarca del Baix Llobregat.
En el seu terme municipal hi havia els
clubs Saratoga i Riviere, clausurats el
2014 i amb l’ordenança de civisme
aprovada el 2015 no es podrà obrir cap
nou establiment dedicat a l’exercici de la
prostitució.

Gavà
Raquel Sánchez Jiménez,
alcaldessa. PSC. Municipi amb
prop de 50.000 habitants.
Comarca del Baix Llobregat.

Lidera la lluita contra la prostitució de
carretera amb accions com col·locar
uns cartells de sensibilització a la C-31
amb eslògans tals com “Tu t’ho passes
bé?, ella no”, o altres on s’informa que per
oferir i practicar relacions sexuals retribuïdes
a la via pública pot comportar multes de fins a 3.000 euros.
I posant multes als clients i enviant les notificacions als seus
domicilis. Pertany a la Xarxa de Municipis Catalans lliures de
Tracta de Dones i Nenes, impulsada pel Moviment Democràtic
de Dones i a la qual s'han adherit 71 municipis d'arreu de
l'Estat espanyol, compromesos a treballar per l’eradicació de
la demanda de la prostitució i a perseguir el tràfic de dones i
nenes amb finalitats d'explotació sexual.

La Jonquera
Sònia Martínez Juli,
alcaldessa. PDeCAT. Població
inferior a 5.000 habitants.
Comarca de l’Alt Empordà.

El municipi, després de l'enduriment de
la llei francesa contra la prostitució s'ha
convertit en el "bordell de França". Des del
2010 més de 200 dones exerceixen cada dia la prostitució al
Paradise, considerat el club nocturn més gran d'Europa.

elaborar una ordenança tipus a la qual l’Ajuntament de la
Jonquera s’hi va adherir de seguit sobretot per penalitzar al
client i com a mesura dissuasòria, en cap cas recaptatòria.
A Castelldefels també compten amb una ordenança
municipal de civisme que permet sancionar l’oferiment
dels serveis de prostitució i la demanda. Realitzen potents
campanyes de sanció al client aconseguint quasi l’eradicació de la presència de dones exercint la prostitució a la
via pública, acompanyada aquesta acció de l’oferiment de
serveis assistencials per poder sortir-se’n.
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La Xarxa de Municipis Catalans
lliures de Tracta de Dones i Nenes
14 ciutats catalanes, entre les quals s’hi troba Gavà, i la
Diputació de Barcelona formen part de la Xarxa de Municipis
Catalans lliures de Tracta de Dones i de Nenes. Formar part
d’aquesta Xarxa compromet als seus integrants a treballar
per l’eradicació de la prostitució i a perseguir la tracta de
dones i nenes amb fins d’explotació sexual. El fet que hi
hagi dones prostituïdes és una de les manifestacions més
terribles de desigualtat i vulneració de drets que pateixen
les dones i cal posar-hi fi.
La Xarxa permet compartir experiències, reflexions i
reivindicacions, com la necessitat urgent de comptar amb
una Llei Integral contra la Tracta i el Tràfic de Persones i
avançar cap a l’abolicionisme. Perquè la immensa majoria
de les dones que es prostitueixen no ho han decidit per elles
mateixes sinó que són obligades a fer-ho i no tenen
alternatives per sortir d’aquesta situació que
les esclavitza, manifesten des del Consistori
gavanenc.

Gavà és el municipi que més esforços ha dedicat a
eradicar aquesta forma d’explotació sexual. L’any 2017 va
posar en marxa un pla integral contra la prostitució amb
l’objectiu sempre de no criminalitzar les dones prostituïdes,
a les quals consideren víctimes de les màfies de tracta i
d’explotació. Des de l’Ajuntament ens expliquen que han
volgut atacar de forma contundent aquesta pràctica amb
totes les eines de què disposen:
• cartells on s’explica que la prostitució és un atemptat
contra els drets humans i les sancions que es poden
imposar.
• intervenció comunitària. Es va fer una prospecció sobre
la realitat de la prostitució a l’espai públic de Gavà, amb
visites als indrets on s’exerceix i entrevistes a les dones
prostituïdes per conèixer la seva situació; entrevistes a
cossos de seguretat i altres agents socials; consultes als
registres municipals...
Accions de formació i sensibilització a professionals
municipals en l’àmbit de la intervenció amb dones que
exerceixen la prostitució; l’enviament de les sancions al
domicili dels prostituïdors (clients) perquè quedi constància
de l’activitat il·legal que estan fent i, la més recent, la
modificació de les ordenances municipals per penalitzar
exclusivament al client.

Insuficients competències municipals
Hi ha unanimitat en dir que no es disposa de prous
recursos ni eines ni informació. Les tres alcaldesses consideren que els ajuntaments només poden actuar a través
d’ordenances que generen expedients administratius llargs
i feixucs, els quals no han servit per millorar la situació.
Per intervenir en aquest tema cal un debat profund on
participin tots els agents a nivell de país. Reivindiquen
una normativa a nivell estatal que reguli aquesta activitat

36

i eines legals per garantir la protecció de la dona davant
les màfies que les exploten.
En l’àmbit de la policia administrativa destaquen des
de Castelldefels les inspeccions als domicilis privats que
ofereixen serveis de prostitució; la majoria acaben amb un
precinte del domicili per no disposar de la llicència d’activitat. Amb aquesta pràctica consideren que estan assolint
resultats positius tant per la protecció de les dones com
per la convivència entre veïns.

Demandes i propostes d’aquests 3 municipis
Pedagogia i sensibilització ciutadana, en la línia que la prostitució vulnera els drets de les dones i els drets humans.
Oferir serveis assistencials i d’orientació professional a
aquelles dones que vulguin deixar la prostitució. Un 95%
de les dones prostituïdes ho són a causa de la pobresa,
les epidèmies, les guerres, i el subdesenvolupament.
La majoria marxen dels seus països enganyades per
les màfies a la cerca d’una millor qualitat de vida i de
subsistència.
Una legislació que defineixi a nivell estatal si la prostitució és il·legal, i no al·legal com ara, que vol dir consentida. Un canvi legislatiu que permeti als municipis mesures
de més impacte acompanyades de dotació econòmica.
Un treball informatiu d’àmbit internacional, per tal d’informar als països d’origen sobre l’engany de les màfies
que fan falses promeses, cobren diners pel viatge fins a
les metròpolis industrialitzades, i quan arriben als països
de destí les retenen el passaport i les obliguen a pagar
les despeses del viatge, en una situació d’explotació i
gairebé d’esclavatge.
Tot un repte, no només per aquests tres municipis sinó
per a totes les poblacions que pateixen el fenomen de la
prostitució en les seves diferents vessants.

Recursos
• Anàlisi del tractament als mitjans de comunicació de
la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat
d’explotació sexual. Associació de Dones Periodistes de
Catalunya. Investigació continuada des de l’any 2013.
Disponible a aquest enllaç
• El tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans
amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació. Recomanacions. Aj. de Barcelona. Associació
de Dones Periodistes de Catalunya. 2015 Disponible a
aquest enllaç
• El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual. Guía de Recursos para
periodistas. 2016. Red2 RedConsultores. Ayuntamiento
de Madrid. Disponible a aquest enllaç
• Red de municipios libres de trata. Disponible a aquest
enllaç
• El tratamiento publicitario e informativo de la prostitución
y la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual en los medios. 2014. Ayuntamiento de Madrid
• Juliano, Dolores. La prostitución, el espejo oscuro. Icària
editorial
• de Miguel, Ana. Neoliberalismo sexual. El mito de la libre
elección. Ediciones Cátedra. Colección Feminismos, 2015

Flora Sanabra, Montserrat Tura
i Joana Ortega Tres dones, tres
identitats, tres exemples d'una inalterable
i assenyada “autoritat femenina”
Sanabra, Tura i Ortega, tres dones, amb les quals he pogut mantenir una
estimable conversa, s’han avingut -per a aquesta convocatòria- a defugir
aportacions sobre idearis polítics per parlar de la vida i de la seva experiència
com a dones en la política; un complet i consolidat itinerari que s'inscriu en el
marc d’una -encara- complexa relació entre “ser dona” i “ser política”
Per Carmel·la Planell i Lluís

L

a categòrica identitat política de totes tres és tan coneguda
que no es fa necessari estendre’s en presentacions prèvies
sobre els seus posicionaments, atès que se cenyeixen a la
pertinent formació política de cada una. En un altre sentit,
tampoc no fan el cas declaracions sobre la causa de les dones,
si hom considera que el seu compromís polític res no ha tingut
a veure amb el moviment feminista. No obstant això, la seva
manera de comunicar, de sentir i –sobretot- d’implicar-se políticament en tant que dones apunta a molts paral·lelismes amb
la longeva vindicació de les dones per a uns drets igualitaris
amb els homes.
A tombants del franquisme, elles van accedir a un càrrec
públic -en un primer estadi- amb la voluntat d'aportar quelcom
a una etapa de l’Estat espanyol en què els models polítics eren
del tot obsolets sense poder donar resposta a les necessitats
de la societat. D’aleshores ençà, sempre han caminat de la mà
de la política, compromeses, en moviments socials i partits polítics, en un combat contra el feixisme i en favor de la llibertat.
Tant és així que, a propòsit de les respectives trajectòries,
les tres s’avenen subratllar la importància dels seus antecessors als quals els agraeixen la transmissió d’uns valors socials
i culturals plenament acoblats a un criteri identitari de país i
de territori, endemés que els fos encomanat un inalterable
esperit de rebel·lió contra un Estat llargament repressor. En
conseqüència, amb la millor escola que els ve de casa, elles
han acceptat de ser guardianes de l'herència familiar, d'aquella
pertinença a l’immens patrimoni de la lluita per a la justícia, la
igualtat i les llibertats.
De retruc, i a nivell personal, em sorprèn d’observar que tot
i tractar-se de dones que han ocupat importants estadis de
poder ni tan sols es congratulen dels seus propis mèrits. La
reserva personal i la discreció apunten a ser procediments que
marquen les seves biografies; això fa que, sense voler sentir-se
propietàries de les seves conquestes ni considerar-se indispensables o insubstituïbles, més aviat es limiten a relatar les
inquietuds i els esforços per fer efectius els seus anhels. Elles
es presenten en la privacitat amb una corrent naturalitat que
les fa molt properes sobretot per entendre una total entrega
a l’exercici de la política, lluny d’ambicions i sense plantejar-se
en cap cas l’abandó de les seves professions.

La política havia de ser resoltament la seva forma de lluita:
ja sigui per a una ciutat, primer (àmbit local), ja sigui per un
país, després (àmbit parlamentari); accions a tothora lligades
a les seves afiliacions i per la consecució d'uns canvis demandats a nivell col·lectiu. Aquest plantejament comú, al costat
d’altres dones, va conduir-les a una incorporació que havia
de respondre a aquell necessari i ineludible reemplaçament
de càrrecs polítics, encaminats a la construcció d'una Catalunya de la democràcia. Efectivament, accedir a l’univers de
la política des dels primers ajuntaments democràtics i també
des del perímetre parlamentari responia a obrir-se pas per un
conscient itinerari d'aspiracions i esforços, que importaven a
un bon nombre de ciutadans.
Tant dins del terreny municipal com del parlamentari, elles
han hagut de plantar cara a més d'una situació incòmoda, més
per raons de programa de partit que no per la seva condició
de “dones”. Si més no, no els ha estat del tot favorable haver
de fer compatible l’orgull de ser dones i viure l'experiència de
ser mares, si es té en compte la manca de concòrdia entre
compromís familiar i polític; un combat entre vida privada i
pública, que cada una ha conduït amb una resistent força
de voluntat. Endemés, sense tractes diferencials de gènere,
elles van accedir al seu mandat convidades a representar un
determinat programa de govern. A totes tres, la política els ha
reforçat les seves conviccions i els ha fet avançar -al costat dels
seus companys- tocant de peus a terra i en favor de causes
comunes, sense beneficiar-se dels assoliments conquerits.
El capítol següent és quan es verifica que –elles, en qualitat
de dones- admeten haver aportat una mirada diferent sobre
els conceptes de societat i institucions de poder. Elles han
contribuït a bandejar les males pràctiques amb què se segueix
fonamentant el sistema patriarcal, bo i accedint a una nova visió
del món i de les relacions humanes més equitativa i més justa.
Definitivament, m'atreviria a dir que estem davant de tres
dones absolutes que han pogut evidenciar no solament la seva
solidesa personal sinó l'empenta de tot un potencial polític que
els ha portat a veure assolits els seus anhels, a tothora des
d'una inalterable i assenyada "autoritat femenina".
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Flora Sanabra i Vilarroya. Un mestratge
en la seva resposta a les necessitats
dels seus conciutadans i del país
Afiliada a Convergència
Democràtica de
Catalunya. Tres
legislatures Regidora a
l'Ajuntament d'Igualada
i cinc Diputada al
Parlament de Catalunya
Text i foto: Carmel·la Planell

Dels seus orígens: Ella recorda els seus orígens familiars, a la població penedesenca de
l'Arbós que va bressolar-la a l’any 1945. Filla de mestres, va viure una postguerra en què es
parlava poc de les vicissituds d’oposar-se al règim i molt del pes del coneixement i l'educació.
Sense voler ser, inicialment, mestra, va accedir a l'ensenyament en un temps en què l'Escola
“Nacional” seguia essent vuitcentista. El títol de Magisteri va incorporar-la al món escolar amb
un pla educatiu precís: fomentar el coneixement de l’entorn immediat. Resident a Igualada,
des de 1970; mentre que el 1975 era directora de l'Escola pública de Vilanova del Camí, amb
la mort de Franco es va veure inserida en una generació preparada per a agafar el relleu i
conquerir nous reptes per al país.

La biografia pesa, l'entorn pesa, pesen en positiu i en negatiu. Des dels

Del seu compromís polític i de la professió de mestra: La seva afiliació, des de

Realització professional i compromís institucional. Mare de dues filles, sempre

1978, a Convergència Democràtica de Catalunya, li va permetre de conèixer personalment
al president Jordi Pujol, de qui li va semblar admirable el seu ampli espectre polític. A partir
d'aquí, contemplant la possibilitat de canviar les coses des d’un àmbit local, als comicis del
79, va passar a ser regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada -per dos mandats- en
els quals, des d’un vessant del tot intuïtiu, la seva màxima va ser potenciar l'arrelament dels
polítics amb el territori i el contacte viu amb els ciutadans.

volent compatibilitzar maternitat i realització professional i política; un parèntesi laboral va
portar-la a un competent exercici de la política en ser per setze anys alcaldessa de Mollet.
Del 1987 al 2003 va conduir el municipi envers una gran transformació, defugint urpes
especuladores. I, entenent la prominència del poder municipal, un ambiciós programa de
govern va portar a què una remodelació social i urbana de Mollet repercutís en una millor
qualitat de vida per als seus conciutadans; realització que va fer a Mollet mereixedora del
Premi europeu de l’espai públic urbà (1988), àdhuc subseu de les Olimpíades del 1992.
Més endavant, i arran de l’avenç d’un govern d'esquerres al territori català, va lliurar-se
a un intens episodi polític: a Mollet governava i al Parlament -diputada pel PSC- va ser a
l'oposició, durant tot el Govern de Convergència. Finalment, el 2003 -encara alcaldessaperò entusiasta del nou govern progressista del president Pasqual Maragall va acceptat
la seva invitació a convertir-se en consellera d'Interior (2003-2006) del Govern Catalanista i d'Esquerres del president Maragall i Consellera de Justícia (2006-2010) del
Govern d'Entesa del president Montilla. Al 2010, va passar a l’oposició tot formant
part de la Mesa del Parlament fins al 2012. Després, la seva coherència política
i la seva catalanitat van distanciar-la seqüencialment del PSC fins a l’abandó del
partit. De llavors ençà, lluny de l’esfera institucional, ha retornat a l’exercici de
metgessa al Consorci Sanitari del Baix Empordà.

De la seva trajectòria parlamentària: Si bé era entusiasta de la política municipal
i va estrenar-se al costat d’altres mandataris en la gestió local, malgrat la manca de
bons referents; va viure una realització de la qual se’n sent molt satisfeta. Quant
al seu exercici com a diputada del Parlament, càrrec a què va ser convidada pel
mateix president Pujol, el 1983; després d’un ràpid procés d’adaptació i moltes
hores de treball -també compartides persistentment amb la seva maternitat- va
conquerir una notable progressió personal i política que va fer-la coneixedora
de la realitat social i cultural de Catalunya, i d'altres països.

Del seu compromís amb l'Institut Català de la Dona: En tant que
diputada al Parlament, la seva primera batalla parlamentària va ser donar
resposta a les reivindicacions dels drets de les dones, des d’un propòsit
d’afavorir l'accés d'aquestes al món de la cultura i de la formació superior i
universitària. Eren els dies en què va ser convidada per la presidenta de l’Institut Català de la Dona, Joaquima Alemany, a formar part del col·lectiu de dones
de la nova Institució. Malgrat no sentir-se gaire identificada amb aquest vincle,
no va tardar a implicar-se en la vindicació de moltes causes que denunciaven la
prevalença d’un sistema patriarcal que relegava les dones a estats de submissió i/o
dependència de pares o marits. Amb motiu d'aquest intens vincle amb l’Institut, va dur a
terme viatges tan apassionants com la Trobada de Dones a Pequín (1995); una experiència
d'abast internacional que va portar-la -arran de les participacions de què es va fer ressò- a
congratular-se de les importants conquestes assolides, des de principis del segle XX, per les
dones del món occidental.

Mirada a un consolidat exercici polític: Complaguda amb el seu pas per la política, i
des de l’exercici d’una duplicitat de funcions, va gaudir més de la política municipal que no de
la parlamentària. Efectivament, els càrrecs d'Ensenyament i Cultura, en col·laboració amb diferents entitats igualadines, li van permetre de decantar-se per opcions improvisades i creatives
enlloc dels rigorosos programes reglats. En un altre sentit, en qualitat de diputada, la política
comarcal va participar-la de l’acontentament de veure més immediata l’execució dels projectes.
Avui, i des d’una visió crítica, el seu tarannà innovador la posiciona a demandar una necessària
i freqüent renovació dels tots els càrrecs polítics per tal d’evitar perillosos anquilosaments.
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Montserrat Tura i Camafreita,
una dona d'una innata i ferma
vocació política
15 anys ja militava clandestinament en grups polítics contra la repressió franquista,
circumstància en què va perdre un ull a causa de la brutalitat policial. Emperò, de primer,
sense vocació política, va estudiar Medicina; doncs, ser metgessa ja era una conquesta
social i professional.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia, i afiliada a l’any 1980 al Partit dels Socialistes de
Catalunya, ha passat de ser internista a l’Hospital de Palamós a esdevenir directora
general, al 1982, veient realitzat el seu anhel de fundació d’un servei sanitari públic i
integrat, a tot l’Empordà.

Filla de Mollet del Vallès
(1954), i formada en el sí
d’una família de fermes
conviccions socials i
polítiques d’esquerres, aviat
va comprometre’s amb
la lluita antifranquista i en
defensa de la democràcia i el
catalanisme partint d’un únic
instrument: la solidaritat
Text i foto: Carmel·la Planell

Del bagatge polític en qualitat de dona. Amb un full de serveis extensíssim, de la seva trajectòria professional i política se'n desprèn que tinc al davant
una dona completa. Una dona que, si es consideren qüestions de gènere, en la
seva comesa política mai no s’ha sentit subestimada; potser perquè ben d’hora va
entendre una lliçó: qualsevol intervenció en l’àmbit municipal o parlamentari havia
de ser directa i concisa. Això és, el reconeixement d’un psicologia femenina que sol
comportar un excés de paraules i raonaments l’ha fet decantar per la sàvia dita de: parlar
menys i anar per feina; una actitud que tampoc no escapa d’una innata autoexigència.

Una mirada al passat. Mirar enrere la transporta a valorar els orígens i les conviccions
republicanes d’una família, que en van pagar un preu molt car. Seguint aquell fil combatiu
i rebel, en què defensar la democràcia -sense democràcia- era tot un risc; les seves
oportunes paraules em permeten accentuar la inqüestionable autoritat i gosadia d’una
naturalesa inconformista que sap moure bé els fils de la política al servei de la societat.
Una veu greu, però suau, i un somriure mesurat em descobreixen -de forma afable i
afectuosa- uns sentits episodis de la seva vida no absents de sensates reflexions; des
d’un relat que no escatima cap convenciment i canta les veritats quan convé.
I, com a punt i final, per cohesió ideològica, una controvertida actualitat la posiciona a
preservar-se del temible avenç d’enemics poderosos.
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Maria Dolors Calvet
“Les victòries de les dones
són les primeres que es perden”

Joana Ortega i Alemany,
per sempre honorable vicepresidenta
de la Generalitat de Catalunya
De la construcció de la identitat política i de la condició de “ser dona”

Intentar canviar o millorar la realitat va ser la recomanació del seu pare que va empènyer-la al món de la política. Va ingressar a Unió Democràtica (1985) i es va incorporar a
l'exercici municipal. Primer, al districte de Nou Barris i, després, com a regidora del districte
de l'Eixample, a més d’altres càrrecs a la Federació de Convergència i Unió, els va viure en
una època en què ser dona i jove obligava a fatigoses demostracions de capacitats, tot i
que el pitjor era fer compatibles la responsabilitat política amb les exigències maternals i
el compromís de parella.
Tanmateix, encoratja les joves a no renunciar a comeses professionals i a defugir de
ser només portadores de vida. Li sembla inusitada l’associació dels serveis socials amb
carteres femenines, en el benentès que –per a ella- la dedicació a la política no té perquè
tenir sexe. Tot plegat, amb aquestes inalterables conviccions va inaugurar un ferm procés
d’empoderament del que se n’enorgulleix.

Un episodi transcendental: ser presidenta de l’Institut Català de la Dona
Text i foto: Carmel·la Planell

El seu pas per l'Institut Català de la Dona, àdhuc pel Consell Nacional de Dones de Catalunya, el 2002, va convidar-la a conèixer dones de talent i decidides a impulsar tota mena
de projectes: socials, formatius i associatius. D’aquests dies, els més vindicatius del seu
mandat, daten els primers informes i xarxes de relació entre dones tant a nivell autonòmic
com estatal o internacional; el millor tribut a tantes silenciades antecessores.

El càrrec de màxima honorabilitat: vicepresidència del Govern de la Generalitat de Catalunya El pas següent, al 2006, va ser incorporar-se com a diputada
al Parlament de Catalunya i, al 2010, accedir a la proposta del president Artur Mas
d’esdevenir vicepresidenta del Govern de la Generalitat, essent la primera dona
amb aquesta honorable titularitat. Per a un nou mandat del president Mas, va
tornar a ser nomenada vicepresidenta del Govern, a més de consellera de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. Als nostres dies, i
amb perspectiva, admet que, més enllà de la crisi i el període convuls que
s'anunciava, va viure un episodi políticament trepidant i summament enriquidor; sobretot en base a posicionar-se en quin model de país calia situar
Catalunya per a la major excel·lència possible; una agosarada comesa
que la porta a comparar la gran diferència entre les dues institucions
(Generalitat i Ajuntament): amb mecàniques i engranatges prou divergents
com per fer més llunyana o immediata la verificació de cada projecte.
Finalment, a l’any 2015, va anunciar la seva renúncia als càrrecs institucionals, fent efectiu el seu cessament com a vicepresidenta i membre
del Govern, al mes de juny. Com a colofó de la seva carrera política,
confessa que li hagués agradat ser algun dia l'alcaldessa de Barcelona;
un desig truncat per la inhabilitació política del març del 2017. Això sí, es
fa seva l’esperança de veure, en un futur, una dona ostentant la Presidència
de la Generalitat. Mentrestant, després d’un parèntesi pel món de la Moda, ha
retornat a la seva professió com a assessora i gestora, de llarga experiència,
a l’Administració Pública.

De darrera hora L'exvicepresidenta del Govern català deixa una prominent petjada al
Govern de la Generalitat, no sense atendre a un procés secessionista per al qual sosté que
es va fer el correcte i no valen penediments. Si més no, amb profund desconcert, el seu
lament és que assumptes de signe polític hagin acabat als jutjats... I, amb la seva última
consideració, es constata que la veritat no és absoluta i cal comptar amb els recursos
del diàleg.
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l 1987 és escollida tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell,
càrrec que ocupa fins el 1999. Llavors, encapçala com a independent
la candidatura Entesa per Sabadell i no aconsegueix l’alcaldia només
per 99 vots de diferència amb la llista del socialista Manuel Bustos, qui
resulta escollit alcalde.
El 1973, només amb 23 anys, viatja a Itàlia per donar suport les
dones dels condemnats pel Procés 1001, el judici col·lectiu contra
membres de Comissions Obreres acusats d’associar-se il·lícitament. “A
Itàlia, s’acabava de votar un referèndum sobre el divorci i el feminisme
s’havia estès. Arran d’això vam iniciar un grup dins el PSUC en el qual
parlàvem de l’alliberament de la dona, la independència econòmica, el
divorci i l’avortament”.
L’any 1977, els treballadors de seguretat del Congrés dels diputats
no la reconeixien, tot i que hi anava a diari. La primera legislatura de
la Càmera Catalana de la Constitució ja havia igualat la majoria d’edat
de les dones, però durant el primer discurs de Calvet el president del
Parlament, Heribert Barrera, li va donar la paraula com a ‘senyoreta’. Va
ser l’única parlamentària a la Comissió dels Vint, encarregada d’elaborar
l’avantprojecte de l’Estatut d’Autonomia del 79.
“La política sempre va per darrere les necessitats de la gent. Abans de
la Constitució del 78 si eres dona havies de demanar permís al marit per
treballar, i ell es podia quedar els diners que guanyaves a la fàbrica. Hi
havia dones acusades d’abandonar el marit que les pegava i els jutges i
ministres ens deien que amb la llei a la mà no hi podien fer res. Primer
vam votar els anticonceptius; ens deien que l’avortament era pecat i
atemptava les creences, però es comptabilitzaven uns 300.000 avortaments clandestins l’any. Després de legalitzar el divorci, vam portar al
Congrés dels diputats l’avortament i vam guanyar. Era una llei encara
molt restrictiva, però Zapatero la va ampliar el 2006; vam aconseguir
la majoria d’edat i la fi dels anomenats fills il·legítims. Hi havia coses
que semblaven inconcebibles, com ara que una divorciada pogués ser
reina: ja ha passat”.
Com a cocreadora de l’Estatut d’Autonomia, Calvet creu que “l’Estatut
i la Constitució són millorables, però encara no han esgotat les seves
possibilitats”. Pensa que ara no hi ha les condicions objectives per reescriure la Constitució, perquè res no garanteix que el canvi fos a millor, ni
en la qüestió territorial ni de gènere. “Vaig treballar a Madrid i allà vaig
conèixer el poder de l’Estat. Des de Catalunya, s’ha subestimat aquest
poder, que té la paella pel mànec en moltes coses”.
La seva etapa d’urbanista al grup polític municipal Entesa per Sabadell
-ara ja viu allunyada de la política institucional-, li ha reportat la satisfacció
de treballar per la construcció d’habitatges socials.
Com a jubilada, celebra el revifament del feminisme entre les dones
més joves i aboga per l’optimisme sempre amb una condició molt clara:
“Les victòries de les dones són les primeres que es perden. La prova
és que abans de Franco ja teníem el que vam tornar a guanyar durant
la transició. Si Vox aconsegueix molts vots i guanya la seva reticència a
no invertir en la llei de violència de gènere, les dones hauríem de tornar
a lluitar pel que tenim ara. Hem guanyat batalles, però no la guerra (i
cada guany ha estat una guerra). Hem d’estar a l’aguait”.

Maria Dolors Calvet Puig va ser
la primera dona en intervenir al
Parlament de Catalunya després del
franquisme. Sabadellenca nascuda
el 1950, periodista, urbanista i
doctora per la UPC, té sobretot
una llarga trajectòria com a política,
primer al Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSUC) i després a
l’Entesa per Sabadell

Per Júlia Bacardit Cruells

Foto: Núria Puentes

Joana Ortega i Alemany
(Barcelona, 1959). Política
i diputada al Parlament
de Catalunya (2006 2015), vicepresidenta del
Govern de la Generalitat
de Catalunya i consellera
de Governació i Relacions
Institucionals (2010 – 2015),
com a honorable Joana
Ortega i Alemany
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Colau, Ferrer i González, tres
alcaldesses que governen el municipi
més gran i dos dels més petits
A les següents pàgines, hem volgut destacar breus perfils d’una representació de les 187
alcaldesses catalanes del mandat 2015-2019. La lenta irrupció del poder femení als ens
locals en les darreres legislatures ha suposat, malgrat la crisi econòmica, un estímul en el
desenvolupament de polítiques que contemplin la perspectiva de gènere i ha esdevingut
un escenari imprescindible en què la consciència feminista està més viva que mai
Per Vanessa Teixidor

E

s dona la circumstància que del 19% d’alcaldesses, l’ajuntament del municipi més gran de Catalunya, Barcelona, i
dos dels set més petits, -menys de 50 habitants-,
estan liderats per dones: Cava i Senan.

Ada Colau Ballano
(Barcelona, 3 de març de 1974), la cap
de llista de Barcelona en Comú, després
de 118 mandats masculins, va acabar
convertint-se l’any 2015 en la primera dona
alcaldessa de la història de la ciutat comtal.
Activista de mena, Colau ha dedicat part de la seva
carrera professional a la investigació i a la defensa dels drets
humans, fent èmfasi en el dret a l’habitatge. Les seves
competències professionals i polítiques s’han forjat en
els darrers vint anys i són fruit d’estudis acadèmics,
de la tasca desenvolupada en organitzacions civils i
de la participació en moviments socials.
El febrer del 2009 va impulsar la fundació de la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), i en va
ser la principal portaveu fins al 2014. Posteriorment, va
acceptar ser una de les portaveus de Guanyem Barcelona
amb l'objectiu de concórrer a les eleccions municipals de maig
de 2015. El 13 de juny d’aquell mateix any va ser investida
alcaldessa de Barcelona.
Durant aquests quatre anys, des del consistori s’han
impulsat diverses iniciatives amb perspectiva de gènere entre
les quals destaca el Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020).
En aquest sentit, la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura
Pérez, ens explica que “durant aquest mandat s’han implementat més de 900 actuacions incloses al Pla per la Justícia
de Gènere, amb mesures cabdals com, per exemplar, doblar
el pressupost en la lluita contra la violència masclista, internalitzar els serveis d’atenció a les dones, crear el protocol
No callem amb l’empresariat d’oci nocturn de la ciutat en
espais per on passen més d’un milió de joves, creant el centre
Barcelona cuida, impulsant un suport a la renda de més de
2.000 famílies monoparentals, millorant les condicions laborals de 55.600 dones, fent que la programació cultural de
la festa de la ciutat sigui paritària, creant un reglament per

42

l’equitat de gènere, fent pressupostos de gènere o obligant a
les empreses que liciten amb l’ajuntament a incorporar clàusules de gènere”.
Per contra, el municipi de Senan, situat a la comarca
de la Conca del Barberà n’és un bon exemple, de
com, les polítiques de gènere també van guanyant
terreny, malgrat els escassos recursos. Amb 47
habitants (32 homes i 15 dones), aquest micropoble
de Catalunya compta des de 2007 amb una alcaldessa.
En les eleccions del 2015, amb un 81% de participació,
la candidatura d’Acord Per Senan (APS), encapçalada per
Carme Ferrer Cervelló , va revalidar l’alcaldia, per
majoria absoluta. Nascuda a Terrassa l’11 de juny
de 1976 i enginyera tècnica en Topografia de
formació, Ferrer ha combinat la seva tasca
com a alcaldessa treballant en una consultoria
tècnica de serveis mediambientals i es mostra
orgullosa de les polítiques de gènere que
s’han dut a terme durant el seu mandat: “ Tot
i que Senan és un municipi de pocs habitants,
a través de l'àrea tècnica de Benestar Social
del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, hem
anat implementant l'adhesió a diferents polítiques de gènere
que han revertit en accions molt positives. S'ha aprovat el
III Pla d'Igualtat Comarcal, al qual ens hi hem adherit, s'ha
materialitzat la campanya "La Conca de Barberà diu NO a
la violència de gènere" i des de fa poques setmanes s'ha
posat en marxa l'oficina del SAI (Servei atenció integral a les
persones LGTBI) . Tot això han estat accions coordinades
des del SIAD i el SAI de l'àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà”.
Finalment, volem esmentar l’altre municipi de Catalunya dels 7
amb menys de 50 habitants que compta amb una alcaldessa
i de les més joves: Cava, governat per Alba González
Planas (Ansovell, 22 de gener de 1988) per Independents
per Cava -Acord Municipal (IPC -AM). El poble es troba a l’Alt
Urgell, subcomarca del Baridà, a l’Alt Pirineu. Hi viuen 46
persones (28 homes 18 dones).

Dues de les 4 diputacions,
presidides per dones
L’accés a llocs de decisió es fa més difícil a mida que es puja el nivell de representació
institucional. A Catalunya, de les 4 diputacions, la de Barcelona ha estat presidida per una
dona, Mercè Conesa, entre els anys 2015-2018 en què deixa l’alcaldia de Sant Cugat del
Vallès i la Diputació per passar a presidir el Port de Barcelona. I Rosa Maria Perelló, que
des de 2018 presideix la Diputació de Lleida

Rosa Maria Perelló,
alcaldessa
de Tàrrega i
presidenta de
la Diputació de
Lleida
(Tàrrega, 1959). S’especialitza en
assessoria fiscal i comptable d'empreses. Col·labora
amb entitats emblemàtiques de la localitat com el
Grup de Teatre BAT i l'Agrupació d'Amics de Tàrrega
- Blaye. Militant de Convergència i Unió (CiU) des de
l'any 2000. El 2007 encapçala la llista de CiU, que
esdevé el principal grup de l'oposició. I el 2011
i el 2015, com a cap de llista per CiU i és investida alcaldessa. Paral·lelament, durant el mandat
2011-2015, ocupa els càrrecs de vicepresidenta
segona de la Diputació de Lleida i vicepresidenta
de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). I en
aquesta darrera legislatura també segueix a la Diputació de Lleida, com a vicepresidenta primera. El 18
d’octubre de 2018 és proclamada presidenta de la
Diputació de Lleida, esdevenint la primera dona que
ocupa aquest càrrec i també la primera alcaldessa
de Tàrrega, un municipi de 16.795 habitants, capital
de la comarca de l’Urgell.
Des del seu Consistori s’ha aprovat el pla intern d’Igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, que, entre d’altres,
introdueix la perspectiva de gènere en els processos de
promoció i desenvolupament professional en la plantilla
municipal. Així mateix han endegat la campanya “On
són les dones targarines?”, campanya de divulgació i
conscienciació que atorga visibilitat a la trajectòria vital
i professional de dones targarines rellevants del segle
XX. La iniciativa inclou una exposició i la publicació d’una
col·lecció de llibres biogràfics en format de conte infantil.
Per a Perelló, “la igualtat de sexes defineix la pluralitat
d’una societat. La plena normalització de la paritat homedona així com l’eradicació de qualsevol tipus de discriminació social és un benefici col·lectiu que ha de constituir
un dels eixos de treball indefugible de les administracions”.

Imma Ferret,
alcaldessa de Santa
Margarida i els
Monjos
(Santa Margarida i els Monjos, 1972). Llicenciada en Humanitats i diplomada en Infermeria. Ha treballat com a infermera a
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i a les Àrees Bàsiques de
Salut de Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca i el Penedès rural.
L'any 2006 va entrar a l'Ajuntament com a regidora i des
del 2011 és alcaldessa pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), de Santa Margarida i els Monjos, un municipi de
la comarca de l’Alt Penedès, amb 7.503 habitants.
Per a Ferret, “la visió de la dona a la societat és necessària per tenir
una igualtat efectiva. Falta un pas més perquè les polítiques d’igualtat
permetin fer visible el talent femení”. Des de l’Ajuntament s’han fet
campanyes contra els maltractaments, d’educació en el llenguatge no
sexista i per unes festes lliures d’agressions sexistes, entre d’altres.

Maricel Segú,
alcaldessa de
Foradada
(Artesa de Segre, 1968). Alcaldessa i regidora de Governació i Administracions Públiques, Benestar Social i Salut, Hisenda, Joventut
i Esports de l’Ajuntament de Foradada, pel PDeCAT des de
maig de 2005. Casada i mare de dos fills. La seva trajectòria
política va començar l’any 1994 a l’Ajuntament d’Artesa de
Segre com a regidora per Convergència i Unió a l’oposició
durant 8 anys. L’any 2011 es va presentar com a alcaldessa
per Convergència i Unió al municipi de Foradada on va resultar
elegida. La seva tasca professional és la docència, portant 23
anys exercint-la. Actualment, Segú és professora a l’Institut Els
Planells d’Artesa de Segre.
Foradada és un petit municipi de 173 habitants que pertany a la
comarca lleidatana de la Noguera.
Compromesa amb la igualtat considera que “hem de continuar treballant per a què hi hagi més presència de dones en el món local per
afavorir les polítiques d'igualtat”.
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Laura Campos,
alcaldessa de
Montcada i
Reixac
(Montcada i Reixac, 1977). Alcaldessa
de Montcada i Reixac des de les eleccions municipals
de 2015. Veïna de Montcada Centre, el seu pare, Josep
María Campos, va ser el primer alcalde de la democràcia pel PSUC fins al 1999. Va estudiar a l'escola
pública El Viver de Montcada i Reixac. Té estudis de
traducció i interpretació d'anglès i de francès. Ha treballat com a secretària de direcció en un consorci científic.
És membre de la comissió política local d'ICV, consellera
nacional d'ICV i de Catalunya en Comú. També és vicepresidenta de la Federació de Municipis de Catalunya.
Laura Campos ha estat simpatitzant i militant d'ICV des de
ben jove. Va ser regidora des del 2008, quan va accedir
al Ple en substitució d’un altre regidor del seu partit, fins
als 2015. Ha treballat des de l'oposició en temes de l'Àrea
Interna. Va ser elegida per unanimitat com a cap de llista d'Iniciativa. Montcada i Reixac és un municipi del Vallès Occidental
amb 35.599 habitants.
Per a Laura Campos, “Montcada i Reixac és ara una ciutat
més igualitària i feminista, però encara queda molta feina per
garantir la igualtat de drets. Com a Ajuntament, hem impulsat
formació i actuacions amb perspectiva de gènere, ajudes i
assessorament per a dones emprenedores, clàusules per a
contractacions no discriminatòries, estudis de pressupost i
urbanisme en clau feminista, entre d’altres”.

Esther Pujol,
alcaldessa de
Tiana

Montserrat Mindan,
alcaldessa de
Roses

Camí Mendoza,
alcaldessa de
Cambrils

(Tiana, 1967). Llicenciada en
Dret per la Universitat de Barcelona.
Compta amb un Màster en Administració Local per
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i un
Postgrau Postgrau en Avaluació de Programes i
Polítiques Públiques per la Universitat Complutense
de Madrid (2004). Consultora de polítiques de desenvolupament local, ha estat directora d’organització
de Mixta África i ha format part de l’equip docent
del postgrau de Gènere i Igualtat de la UAB. Des de
l’any 2011, és alcaldessa de Tiana, pel Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC), un municipi de 8.709
habitants de la comarca del Maresme.

(Barcelona, 1963). Tècnica en
Empreses i activitats Turístiques,
Centre d'Estudis Turístics de Barcelona (CETT). Ha exercit diverses
responsabilitats polítiques a l’Ajuntament
de Roses, ja des del mandat 1999-2003 en què es va
ocupar de la regidoria d'ensenyament, per Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC). L’any 2003 és nombrada
primera tinenta d’alcalde i regidora d'educació, sanitat i
relacions ciutadanes, i el 2007-2011 passa a ser regidora a
l’oposició. El 2013, a mig mandat, és nombrada alcaldessa
en substitució de Carles Pàramo. El 2015 és escollida
alcaldessa pel PDeCAT. Roses és un municipi de 19.319
habitants que pertany a la comarca de l’Alt Empordà. Ha
estat consellera comarcal del 2007 al juny del 2018, data
en què passa a ocupar la presidència del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà.

(Cambrils, 1965). De ben
petita, amb la seva família,
es va traslladar a viure al
barri de l'Estació. Té dues
filles i viu al barri de La Parellada de Cambrils, una ciutat de 33.362 habitants
que pertany a la comarca del Baix Camp.

Coautora del llibre Imbatibles. La edad de las mujeres,
junt amb María Rosa Benedicto, Sara Berbel, Maribel
Cárdenas i Estrella Montolío, sobre les dificultats amb què
es troben les dones a partir dels 50 i sobre la invisibilitat
social que pateixen.
Ferma defensora de la igualtat dones-homes, creu que
“les dones hem fet una passa endavant i ja no callarem. No
ho podem fer soles, necessitem un pacte d’Estat rigorós
i ferm. A Tiana, amb la creació del Consell d’Igualtat
Municipal, hem posat una primera pedra però la Igualtat
d’oportunitats no és encara dins d’una agenda política
compromesa. En això hem de lluitar fins aconseguir-ho”,
conclou Pujol.

Montserrat Fornells,
alcaldessa de Vilanova de l’Aguda
(Ribelles, Vilanova de l’Aguda, 1983). Alcaldessa des del 2007 per la coalició d’Independents
per Vilanova de l’Aguda (IVA-AM), de Vilanova de l’Aguda un petit municipi de 202 habitants
de la comarca de la Noguera.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració Local a la UPF. Postgrau en Gestió i Administració Local a l’UAB. Consellera comarcal de la Noguera (2011-2015).
Vicepresidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) des del 2015.
Diputada al Parlament de Catalunya (des del 2015. En la XI i XII Legislatura).
Tal i com manifesten totes les alcaldesses de municipis petits, “és complicat dur a terme polítiques d’igualtat o tenir una àrea
concreta però sempre hem procurat promoure l’ús del llenguatge no sexista i d’imatges no discriminatòries en tot el material que
genera l’Ajuntament o facilitar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar dels treballadors i treballadores”, diu Fornells.
També es vol ajudar i col·laborar amb totes les activitats, festes i accions que duen les diferents dones del municipi al llarg
de l’any. Però està clar que les polítiques d’igualtat s’han de potenciar al màxim des de totes les institucions.
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Referent a les polítiques d’igualtat des de l’Ajuntament han fet una
aposta ferma per la promoció i visibilitat d’aquells projectes que
posen en relleu el treball de les dones en els diferents àmbits de
la societat: professional i empresarial, esportiu, educatiu, social,
tecnològic, científic… orientant i assessorant les dones sobre els
seus drets i impulsant programes vinculats a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Amb el reconeixement real de la
tasca desenvolupada per les dones en el món social, amb un
gran treball, esforç i dedicació que sovint passen desapercebuts.
“Regidores i alcaldesses, a més, hem de donar a conèixer les
nostres experiències en política local per trencar tòpics encara
existents i prejudicis infundats”, conclou Mindan.

Vinculada al teixit associatiu de la ciutat i a l'esport,
ha estat presidenta del Club Patí Cambrils durant 12
anys i del Comitè Tècnic de Patinatge Artístic de la
Federació Catalana de Patinatge. Professionalment,
ha treballat al sector públic i al privat. Activa en la
defensa del territori, va impulsar i fundar l'assemblea
territorial de Cambrils de l'ANC i el moviment 'Cambrils
Decideix'. És l’alcaldessa de Cambrils des de 2015
per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partit
del qual n’és militant activa des de fa anys i actualment és la vicepresidenta de la Federació Regional
d’ERC al Camp de Tarragona. Va ser candidata d’ERC
a les eleccions europees del 2014, a les eleccions
del Parlament del 2017 i a les eleccions generals al
Congrés del 2019.
Entre les accions que han dut a terme a l’Ajuntament
a favor de la igualtat destacaria els plans d’igualtat
que permeten la transversalització de la perspectiva
de gènere en totes les polítiques i àmbits d’actuació
municipals. Mendoza creu que les polítiques d’igualtat
són cabdals per garantir realment la igualtat de
tracte i d’oportunitats de les dones i els homes que
conformem la societat.

Àstrid Desset,
alcaldessa d’Anglès
(Buenos Aires, Argentina, 1971). Graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC) i cursa un Postgrau d’Administració Electrònica i Govern Obert que acaba
al juny 2019 a la Universitat de Girona (UdG). Alcaldessa d’Anglès pel PDeCAT des del 2015.Ha
estat consellera comarcal del 2007 al juny del 2018, data en què passa a ocupar la presidència
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Treballa des del 2010 com a tècnica a l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, feina que ha suspès temporalment
per dedicar-se de ple a l’alcaldia d’Anglès, un municipi amb 5.519 habitants de la comarca gironina de la Selva.
En aquesta legislatura 2015-2019, s’ha assolit la paritat entre regidors i regidores i s’ha elaborat el pla d’igualtat com a
punt de partida per desenvolupar polítiques que facilitin una distribució equitativa de rols per a cadascun dels sexes, així com
la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. “De fet, a l’ajuntament d’Anglès, els càrrecs més elevats (Secretaria i Intervenció)
són ocupats per dones”, manifesta Desset.
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Solsona i Padrós, dues alcaldesses
històriques del Vallès Occidental
que no repetiran mandat electoral

Mireia Solsona,
alcaldessa de
Matadepera i
expresidenta de
l’àrea d’Educació,
Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona
(Barcelona, 1960). Llicenciada en Dret per la UB. Casada i
mare de tres fills. Primera alcaldessa de Matadepera (20072019), pel PDeCAT. Presidenta delegada d’Educació, Igualtat
i Ciutadania de la Diputació de Barcelona (2011-2014). Vicepresidenta 1a i Presidenta delegada de Desenvolupament
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona (2015). Vocal
de l’Executiva de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Solsona creu que l’àmbit municipal ha estat pioner en el desenvolupament d’iniciatives i eines per intervenir i actuar en les polítiques
locals de promoció de la igualtat. A Matadepera, ja l’any 2012,
van aprovar el primer Pla d’Igualtat i després s’han anat aprovant
els protocols i circuits contra la violència de gènere i l’assetjament
masclista. Aquestes polítiques es treballen de manera transversal
entre diversos departaments, estratègia básica per incorporar la
perspectiva de gènere en els processos administratius locals. Creu
que s’ha millorat però no ens podem aturar. Considera important
la tasca que s’està fent conjuntament des de l’ajuntament i els
diferents centres educatius per treballar amb infants i joves dates
significatives de conscienciació entorn al 8 de març o al 25 de
noviembre amb xerrades, taules rodones, teatre, arts visuals i
concursos de microrelats oberts també a la població adulta. A
través de la ràdio local en un programa mensual anomenat “Dama
de nit” també es difonen exemples i bones pràctiques. La feina
feta no ha sigut fàcil: hi ha molta gent involucrada, perquè creiem
que les polítiques de promoció de la igualtat entre homes i dones
són importantíssimes per aconseguir una millor societat. No ens
conformem només amb això, no volem que es perdi tot l’esforç fet
i volem seguir avançant, en això ens seguirem esforçant, conclou
Mireia Solsona com a balanç dels 3 mandats que ha estat al front
de l’alcaldia de Matadepera, un municipi del Vallès Occidental amb
9.291 habitants.
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Teresa
Padrós,
alcaldessa de
Palau-solità i
Plegamans
(Palau-solità i Plegamans, 1955). Ha estat alcaldessa
durant cinc mandats no consecutius des de 1995 de
Palau-solità i Plegamans, un municipi de la comarca
del Vallès Occidental de 14.636 habitants. Només no
va ser alcaldessa entre 2007 i 2011, tot i guanyar
també aquelles eleccions municipals. El 2001 va
ser presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Del 2007 al 2011 va ser diputada provincial
adjunta de l'àrea de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona.
Professionalment, Padrós ha treballat en feines relacionades amb l'àrea social, des d'escoles bressol, residències i INEM. Va introduir-se a la política municipal, al 1989,
com a membre del PSC, partit amb el qual sempre s’ha
presentat a les eleccions.
Quan li preguntem a Teresa Padrós sobre les polítiques
d’igualtat desenvolupades, ens diu que l’Ajuntament es
troba en ple procés d’actualització del Pla d’Igualtat Municipal. A més, durant l’actual legislatura s’ha aprovat el
Protocol contra les agressions masclistes per aplicar-lo
durant la Festa Major. Aquest document, debatut i aprovat
conjuntament amb les entitats de la vila, es preveu ampliar
a altres activitats festives.
Cada any s’organitzen activitats al voltant del Dia Internacional per l’eradicació de la violència envers les dones
amb espectacles, tallers, xerrades i tallers d’autodefensa
feminista.
També s’ha celebrat la cursa solidària “No és no” contra
la violència masclista i recaptar fons per col·laborar amb
les accions de les entitats Dones per les Dones i Tamaia,
així com campanyes per conscienciar sobre el significat
del feminisme.

V

erdú és terra de vinyes i d’oli, però la manca d’aigua potable
feia dependre la pagesia d’una pluja més que escassa que a la
pràctica els empenyia fora de la localitat. Els pous s’havien exhaurit
i a l’estiu la diputació els havia de subvencionar camions cisterna;
l’any 1991 van aconseguir que l’aigua els arribés a través del canal
d’Urgell. “Era un moment que ho podies fer tot, tot estava per fer, hi
havia il·lusió i diners, i havies de fer de relacions públiques per aconseguir-los”. Solsona i el seu equip van preparar un pla d’urbanisme
a més de vint anys vista i van convèncer al poble i a la diputació
que Verdú es mereixia una residència d’avis, una piscina, un poliesportiu i una escola primària que retardés l’edat de desplaçar-se fins
a Tàrrega. Van fer clavegueres i xarxes d’aigües i van promoure la
concentració parcel·lària i la reducció de camins. La concentració
parcel·lària aspirava a treure més retiment de les finques: “Els
terrenys o parcel·les concentrades són més rentables que no pas
les disperses, que obliguen la pagesia a desplaçar-se. Va costar molt
aconseguir les hectàrees de la gent, alguns propietaris agraris eren
reticents; però gràcies als petits propietaris ho vam fer”.
Solsona volia veure resultats immediats de millora al poble, per
això és i ha estat municipalista. Abans que una moció de censura
l’any 2003 acabés amb els seus 24 anys d’alcaldessa sempre va
tendir a pactar amb les altres llistes, en un gest que ella cataloga de
“generositat política”. Sempre va pactar amb candidatures a l’oposició, però això va canviar cap al final de la seva carrera, “la política
s’havia professionalitzat” i la gent ja no anava tant a una. De família
catalanista i republicana, Solsona insisteix que "tothom va haver de
renunciar a coses durant la Transició, que no tornarà i està molt
menyspreada. Tots vam deixar alguna cosa al tinter, tots vam haver
de cedir en alguna cosa, perquè hi havia el risc de la radicalització,
l’ombra de la Guerra Civil que en un poble té noms i cognoms: la
gent recordava a quin bàndol havia estat cadascú." En el seu cas, els
nacionals van executar els seus oncles, les despulles dels quals són
en fosses comunes. Tot i així, apunta “a finals dels setanta i primers
dels vuitanta, calia fer les paus amb el passat. Hi havia hagut un cop
d’estat i un altre intent”, afegeix Solsona en relació al 23-F.
La moció de censura va ser un cop dur. La van acusar de corrupta,
la volien fer fora a qualsevol preu; alguna gent del poble se li ha
disculpat. “No m’han educat com a ‘una dona’ sinó com a filla única
i com a pagesa. Mai no vaig ser conscient de les dificultats que ser
dona em representava per exercir poder, però quan es va presentar
la moció de censura vaig haver de sentir expressions com ‘ens la
follarem viva’, i això era masclisme pur i dur”. Malgrat la decepció
final, Solsona és optimista. Creient no practicant, independentista de
generacions, quan va sortir de l’ajuntament es va posar a restaurar
la casa pairal i ara fa de pagesa. Ha continuat la tradició del pare
i viu de les seves terres. Creu en aquest país però ja no es fica en
política. S’acaba de recuperar d’un càncer.
Eulàlia Solsona, la primera per la dreta en
un acte organitzat per dones periodistes
a Barcelona, el mes de juliol de 2014

Maria Eulàlia Solsona Costa va ser
alcaldessa de Verdú entre el 1979 i el 2003.
Quan va guanyar el càrrec tenia 23 anys i
una llicenciatura en Turisme, professió que
no ha exercit. No comptava per res guanyar
les eleccions. Ella i la gent de la seva llista
no tenien ni programa, només sabien que
volien canviar les coses. Diu que durant la
transició, la política era menys professional,
que els alcaldes de localitats petites no
cobraven. Ella vivia de la seva família.
Primer es va presentar com a independent
i després com a afiliada a Convergència
i Unió, més per afinitats personals amb
l’equip que per ideologia. “No hi havia tanta
diferència entre partits llavors; anàvem tots
a una per canviar el país”
Per Júlia Bacardit

Foto: Marc Javierre

El Vallès Occidental és una de les comarques catalanes més paritàries. Dels 23 municipis que
la conformen, 12 estan governats per dones en aquest mandat 2015-2019. Volem en aquesta
pàgina fer un reconeixement a dues alcaldesses que porten tres i cinc mandats, respectivament,
al front de les alcaldies i que no es tornen a presentar: Mireia Solsona, de Matadepera, i Teresa
Padrós, de Palau-solità i Plegamans

Eulàlia Solsona,
una de les poques alcaldesses que ha
exercit el càrrec més de 6 mandats
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