
 
Direcció del Programa de Dona 
Regidoria de Dona i Drets Civils 

 
 

1 
 

Balanç de mandat de la Regidoria de Dona i Drets Civils (2012-2014): 

El passat 28 d’abril, en el marc del Consell de les Dones del Districte de Sant Martí, el Centre 

per a la Igualtat i Recursos per a les Dones de l’Ajuntament (CIRD) va presentar el balanç de 

mandat de la Regidoria de Dona i Drets Civils. Aquest document és un recull de les actuacions 

desenvolupades entre el 2012 i el 2014 per a assolir els objectius previstos en el Pla municipal 

per a la Igualtat d’Oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015), full de ruta de 

l’actuació municipal en matèria de polítiques de dones i de promoció de la igualtat de gènere.   

Per a cadascun dels set eixos temàtics que conformen el Pla, el Balanç inclou, a més, un 

apartat inicial sobre la situació de les dones de la ciutat en relació a aquell àmbit específic del 

pla, i una valoració final dels principals resultats obtinguts. D’aquesta manera  es presenta una 

visó global de la realitat actual de les barcelonines i les estratègies municipals per donar-hi 

resposta, fent del Balanç de mandat un document molt útil per a identificar els reptes i definir 

les línies de treball futures.  

1) Promoció de la Igualtat d’oportunitats real i efectiva:  

La igualtat real requereix de la participació ciutadana. Per això, té una especial rellevància la 

tasca de sensibilització –341 activitats al llarg de tot el període– duta a terme pels Punts 

d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) ubicats a cada districte. La seva funció es 

complementa, a nivell de ciutat, amb el programa de subvencions de la Direcció del Programa 

de Dona, destinat a donar suport a les entitats dedicades a promoure la igualtat de gènere.   

Fomentar la implicació dels homes és l’objectiu final del projecte Canviem-ho. Homes per 

l’equitat de gènere desenvolupat pel Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no 

violentes (SAH). L’increment continuat del nombre d’homes participants en els seus grups de 

pares, 60 durant l’últim any, constata el bon funcionament d’aquesta iniciativa que, en 

col·laboració amb els ASSIR, s’orienta a promoure la implicació masculina en la construcció 

d’una societat més igualitària.  

El disseny de polítiques adequades passa per disposar d’eines que permetin un coneixement 

més acurat de la realitat de les dones. Amb aquest finalitat la Regidoria de Dona i Drets Civils 

porta a terme l’elaboració d’estudis pioners, com ara l’Informe de condicions de vida de les 

dones de Barcelona 2013. Auditoria de les desigualtats de gènere a la ciutat; L’impacte de la 

crisi econòmica sobre les dones de Barcelona; Les competències del futur. Les dones i el nou 

perfil directiu de les empreses; o Mesures de conciliació i reforma horària. Aplicació i opinió de 

les empreses catalanes, entre d’altres. A aquests s’afegeixen els estudis sobre temàtiques 

concretes a càrrec dels diferents departaments: la percepció de la seguretat amb perspectiva 

de gènere, les desigualtats en l’àmbit de la salut, els usos diferencials del temps, etc.   

Per últim, cal mencionar les moltes iniciatives desenvolupades en relació a la promoció de la 

coeducació, el foment de la salut de les dones i la lluita contra el sexisme en els mitjans de 

comunicació com a premisses indispensables per a una veritable igualtat d’oportunitats. 

Destaca aquí la Guia de recomanacions sobre el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers 
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humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació, elaborada per l’Agència 

ABITS en col·laboració amb l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya. 

També destaquen en aquesta línia els nous recursos pedagògics per treballar el 

ciberassetjament i el tractament mediàtic de la violència vers les dones, i l’aprovació d'una 

Mesura de Govern sobre salut afectivo-sexual i reproductiva que, entre d’altres, permet donar 

un nou impuls als programes de cribatge del càncer de mama i el programa SIRIAN de consulta 

individual sobre contracepció. 

2) Foment de la coresponsabilitat: 

Les dades demostren que la dedicació d’homes i dones a les tasques domèstiques i de cura 

segueix sent molt desigual. Mentre que la major part dels homes (58,3%) dedica a aquestes 

funcions un màxim de 20 hores setmanals, per al 73,2% de les dones aquesta dedicació pot 

superar les 40 hores.   

Davant d’aquesta situació, que comporta greus conseqüències per a les dones en termes de 

salut, desigualtat econòmica i possibilitats de participació, la Regidoria aposta per reforçar la 

sensibilització mitjançant la campanya Coresponsables 100%. Les coses no es fan soles, que 

entre els anys 2012 i 2013 dóna cobertura a una sèrie d’activitats lúdiques, pedagògiques, 

culturals, etc. destinades a conscienciar a públics molt diversos sobre aquesta desigualtat. 

L’any 2012 la XXVI edició del Premi 8 de març - Maria Aurèlia Capmany, concedeix aquest 

guardó al projecte Temps de canviar. Flexibilitat a les empreses, conciliació a les persones i 

coresponsabilitat a la llar, per contribuir a la promoció de la coresponsabilitat en l’àmbit 

empresarial i en la gestió flexible i individualitzada dels horaris laborals.  

Però el foment de la coresponsabilitat requereix també de mesures i serveis que permetin la 

seva posada en pràctica. Alguns exemples en aquest sentit són l’increment sostingut del 

nombre de places en les Escoles Bressol municipals, el creixement dels grups de pares del 

projecte Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere per a promoure una paternitat 

responsable, i les diverses iniciatives que, com el projecte de Bancs del Temps, volen afavorir 

un model de relacions més solidàries i col·laboratives.  

3) Participació de les dones en tots els àmbits: 

L’associacionisme segueix sent un terreny clarament masculí, especialment en àmbits com la 

participació política i sindical. En canvi, la participació femenina es concentra en sectors sovint 

menys regulats i menys orientats a l’exercici del poder, com ara els comitès de solidaritat i les 

ONG.  

Per combatre els estereotips que donen lloc a aquesta desigualtat, l’Ajuntament posa l’èmfasi 

en el reconeixement de les aportacions de les dones en els diferents sectors de la societat. 

Aquesta és la finalitat del Cicle de Cinema D Barcelona: La força del talent, que pretén incidir 

en els imaginaris col·lectius construïts a través de la cinematografia, o del projecte Wikidones 
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pel foment de la participació femenina i el protagonisme dels continguts amb perspectiva de 

gènere a Wikipèdia.   

La implicació dels Districtes és clau en l’objectiu de visibilitzar el paper de les dones al llarg de 

la història. Alguns exemples paradigmàtics són els projectes Quanta guerra... dones i guerra 

civil, de recuperació de la memòria històrica en clau femenina a Les Corts, i l’última edició del 

projecte Dones de Barcelona. Itineraris històrics a Nou Barris, que recull les aportacions de les 

dones durant els últims 100 anys en relació a la construcció de la ciutat.  

4) Accés a l’esfera professional en condicions d’igualtat:  

Tot i que la taxa d’atur ha tendit a equiparar-se, les dones segueixen constituint el gruix de les 

persones inactives mentre que la bretxa salarial es manté en el 17%. Això suposa la necessitat 

de continuar treballant perquè les dones puguin participar en el marcat de treball en una 

veritable igualtat de condicions.  

Els convenis de col·laboració de la Direcció del Programa de Dona amb l’Observatori de Dona, 

Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona (ODEE), i amb la Xarxa de Parcs 

Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT), tenen la finalitat, mitjançant l’organització de 

jornades i l’elaboració d’estudis específics, de facilitar l’accés i combatre els obstacles que 

dificulten la permanència de les dones en els càrrecs directius.   

Per altra banda, Barcelona Activa compta amb diversos programes destinats a donar suport als 

projectes empresarials liderats per dones. És el cas de l’Escola de Dones Emprenedores 

ODAME, amb 1.170 participants i 4.723 projectes empresarials acompanyats en els darrers tres 

anys, i dels cursos Learning to grow, que en la seva edició femenina concentren el 44% del 

total de les persones participants. Altres projectes no específicament adreçats a les dones, 

com són el programa Cibernarium de capacitació tecnològica i el projecte d’orientació de vida 

acadèmica i professional desenvolupat als centres de secundària, compten respectivament 

amb 18.657 i 23.192 dones participants. Cal destacar també el fet que les dones representen el 

52% de les persones usuàries de les accions de capacitació professional i ocupació dutes a 

terme per aquest ens.      

Les dones amb més dificultats d’inserció en el mercat de treball reben una atenció especial. Els 

Programes d’Inserció Sociolaboral (PISL) i de Recerca de Feina (PROPER) atenen un total de 

1.453 dones, mentre que 131 més participen en el projecte Treball als barris per a la inserció 

laboral de persones en situació de risc d’exclusió social. Tot i que els homes superen les dones 

en nombre de participants, un tret destacable d’aquests programes és el fet que la mitjana 

d’inserció femenina, de més del 30%, és superior a la masculina. 

Per últim, el Dispositiu Integral per a la Recol·locació laboral (DIR), –amb 80 participants des de 

2013–, i l’Itinerari personal d’Assessorament a la Professionalització (ITI) –amb una mitjana de 

25 participants per a cada edició anual–, són dues de les iniciatives gestionades per l’Agència 

ABITS per donar suport a dones que volen abandonar l’exercici de la prostitució.  
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5) Transversalitat de gènere en les polítiques municipals: 

Les desigualtats de gènere travessen tots els àmbits. Per això, més enllà de les accions amb 

una finalitat concreta, és fonamental que la perspectiva de gènere estigui integrada en totes 

les esferes de les polítiques públiques.   

En aquest sentit té un paper clau la nova orientació que rep el CIRD, que a partir del 2013 es 

transforma en una oficina tècnica encarregada, entre d’altres funcions, de promoure la 

incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació, gestió i avaluació dels diferents 

plans sectorials. Aquest enfocament permet encetar iniciatives molt innovadores, com ara la 

realització d’una auditoria de gènere en el marc del Pla de seguretat ciutadana de Barcelona 

(2012-2015), l’estudi de l’impacte de gènere dels pressupostos del Districte d’Horta-Ginardó, o 

la col·laboració entre el CIRD i el Programa Barcelona Interculturalitat per tal de dissenyar una 

metodologia que faciliti la incorporació simultània de les perspectives de gènere i intercultural 

en les polítiques públiques.  

A nivell intern, cal destacar també l’aprovació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 

Homes de l’Ajuntament de Barcelona. Una de les mesures desenvolupades en el marc d’aquest 

és el Protocol per a la dignitat i la no-discriminació en el treball, que des de gener del 2014 

garanteix aquest dret fonamental als treballadors i treballadores municipals.  

6) Atenció a les situacions de vulnerabilitat:  

A Barcelona el 55% de les persones en situació de risc de pobresa són dones. A més, les dones 

encapçalen la major part de les famílies monoparentals, un col·lectiu especialment vulnerable.   

Els PIAD tenen un paper essencial com a espais de detecció i d’atenció primera a aquestes 

situacions, havent atès un total de 7.696 demandes en els darrers tres anys.  

Pel que fa a les dones soles amb menors a càrrec, al llarg del 2014 el Servei d’Atenció a la 

Infància i Família dóna suport a 331 famílies monoparentals encapçalades per dones, mentre 

que 770 més es beneficien dels projectes de “respir” destinats a pal·liar les situacions d’estrès 

que poden patir les famílies amb infants amb discapacitat a càrrec.  

També en relació a aquest àmbit, cal destacar els projectes desenvolupats per l’Agència ABITS 

per a donar resposta a les necessitats específiques de les dones que exerceixen la prostitució. 

En particular, els projectes d’assessorament, acompanyament i recol·locació professional han 

facilitat la inserció de 353 dones en el mercat de treball formal durant els últims tres anys.      

7) Lluita contra la violència masclista i contra l’explotació sexual:  

La majoria de les agressions greus que viuen  les dones al llarg de la seva vida són perpetrades 

per homes del seu entorn (majoritàriament les seves parelles i ex parelles). La violència 

masclista segueix sent un gravíssim problema en la nostra societat que requereix d’un 

abordatge integral, donada la complexa trama de factors que intervenen en la seva 

persistència i el fet que es tracta d’un fenomen estructural.   
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La sensibilització i el reconeixement de les característiques del fenomen necessiten d’un 

abordatge específic entre infants i adolescents, així com entre els i les professionals que poden 

fer una  detecció precoç. Pel que fa a la sensibilització dels i les joves, a projectes amb una 

llarga trajectòria com els tallers Els paranys de l’amor per a la prevenció de les relacions 

abusives –236 tallers impartits amb un total de 4.904 participants durant el període– 

s’afegeixen iniciatives innovadores com el projecte Xarxa d’Escoles i Instituts per a la igualtat i 

la no Discriminació, per a combatre totes les formes de discriminació entre l’alumnat dels 

centres educatius. Per altra banda, l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les 

dones, que ofereix a les entitats adherides la possibilitat d’accedir de forma gratuïta a un 

ventall d’activitats de sensibilització, es consolida, amb 115 noves adhesions en l’últim any, 

com a estratègia molt efectiva per a combatre els estereotips que sustenten la violència 

masclista.  

El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) és el servei municipal de referència pel que 

fa a l’atenció a les situacions de violència masclista. Fruit de la fusió entre l’Equip d’Atenció a 

les Dones (EAD) i el Servei d’Atenció a Nenes i Nens (SAN), representa un salt qualitatiu en 

quant a que ofereix una atenció integral i ampliada a totes aquelles persones, incloent l’entorn 

immediat, que puguin haver viscut les conseqüències de conviure amb aquestes situacions. 

Durant el seu primer any de vida el SARA atén 1.500 unitats familiars –1.356 dones i 217 

infants i adolescents–, als quals se sumen les 407 dones i els i les 364 infants i adolescents que 

han estat acollits pel dispositiu municipal d’urgència.   

El treball amb homes que exerceixen violència masclista es desenvolupa a través del Servei 

d’Atenció amb Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH). A les atencions 

individuals –137 al llarg del 2014– se suma el treball grupal i comunitari a través del projecte 

Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere de prevenció de la violència masclista mitjançant el 

foment de relacions igualitàries. El SAH té a més un paper fonamental en l’elaboració i difusió 

de recerques aplicades al seu àmbit de treball i per valorar l’efectivitat del tractament.  

Respecte a la formació i la coordinació entre el diferents col·lectius professionals que 

intervenen en situacions de violència, el Circuit Barcelona contra la violència vers les Dones 

(xarxa interinstitucional) realitza una important tasca de creació de coneixement i 

metodologies compartides que permeten la millora constant de l’abordatge de la violència i 

l’acompanyament a les dones, infants i adolescents impactats per aquestes situacions, així com  

de la coordinació entre serveis. 

Entre 2012 i 2014 el Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’Agència ABITS –servei municipal 

específic a disposició de les dones que exerceixen la prostitució o són víctimes de tràfic 

d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, especialment aquelles que ofereixen els 

serveis a la via pública– atén un total de 1.247 dones.  A més, els projectes Integras, i De portes 

endins, per detectar les necessitats i oferir informació i serveis a persones que exerceixen la 

prostitució en pisos i locals tancats, atenen 307 dones des de la seva creació el 2013.  
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Per últim, el Servei d’Acollida i Emergència SICAR.cat, que entre el 2013 i el 2014 gestiona 40 

ingressos a recursos d’emergència, s’adreça específicament a les víctimes de tràfic d’éssers 

humans amb finalitat d’explotació sexual. Aquest és també el cas del projecte pilot de 

Recuperació, Apoderament i Inclusió (RAI), iniciat el 2012 per donar resposta a les seves 

necessitats formatives. 

 

 


