
Bona tarda a totes, 

Estic contenta i em fa molta il·lusió presidir el Consell de les Dones al Districte. 

De fet moltes ja em coneixeu, he assistit durant molt de temps aquest Consell, 

això sí des d’un altre cantó, no de presidenta ni de govern, sinó des de membre 

i participant de l’associació de Dones amb Iniciativa. Per tant amb moltes de 

vosaltres hem treballat juntes i hem tirat endavant projectes de conjuntament. 

Em sento, per tant, honorada però, a la vegada,una mica incòmode i poc 

acostumada a estar aquest cantó. Bé ara em toca ser presidenta, per això ens 

han triat la majoria de la ciutat i del districte i per això em van triar a mi en les 

nostres primàries de consellers i conselleres de districte els nostres veïns i 

veïnes i no tingueu dubte que intentaré fer-ho el millor possible. Voldria que 

aquest Consell fos un espai proper on no hi hagin cantons ni privilegis, on 

podéssim treballar de forma participativa i col·lectiva tots els temes de gènere 

del districte sense sectarismes, a pesar de les diferències ideològiques que 

podem tenir, i sé que aquestes coses les dones som capaces de fer-les. 

A la darrera Taula de Dones que vam realitzar al mitjans de setembre, se’m va 

demanar que fes una intervenció com a Consellera explicant quines serien les 

línies de treball que proposava per aquest Consell, com es materialitzaria la 

Participació que tant parlem Barcelona en Comú. Així doncs m’he plantejat 

sintetitzar una mica les línies bàsiques del nostre programa general i de 

districte que incorporen perspectiva de gènere i les qüestions que es prioritzen 

buscant les millors mesures per el bé comú. Aquest programa s'ha elaborat a 

través d''un procés on tothom podia participar i no vol ser res més que una 

proposta de treball que totes haurem de verificar per donar vida i autonomia a 

aquest Consell. De fet en el programa de Barcelona en Comú la política de 

gènere i la desigualtat apareix constantment en qualsevol tema, s’incorpora de 

manera transversal en tots, perquè cada un dels aspectes de la vida pot tenir 

una mirada de gènere.  

-Si parlem de crisi i de pobresa hem d’analitzar la seva feminització i elaborar 

un Pla contra la feminització de la Pobresa, perquè les dades ens demostren 

que les dones pateixen un empobriment i unes condicions de vida més dures 

que els homes: L’Atur de llarga durada és superior, la mitjana de risc de caure 

a la pobresa és 4 punts superior, la mitjana de les pensions és 38% inferior, les 

conseqüències de les retallades augmenten les càrregues dels treballs de cura 

i aquest cau en especial sobre les dones que, a la vegada, els redueix les 

oportunitats del Mercat laboral... Per això en aquests moments s’està treballant 

en una Taula de Feminització de la Pobresa a nivell de ciutat, cercant una 

estratègia a mitjà i llarg termini lligat amb els problemes dels desnonaments i 

pobresa energètica. 

-Un tema important i greu que ens trobem al analitzar els problemes de les 

dones a la ciutat i al nostre districte és la Solitud. L’any 2013, gairebé el 40% 



de les dones de 75 anys i més vivien soles. L’índex de solitud (població de 75 

anys i més que viu sola) és més del doble entre les dones que entre els 

homes. Hem de portar, doncs, iniciatives d’acompanyament, serveis de 

teleassistència i atenció domiciliaria, àpats en companyia, rehabilitació de pisos 

amb accessibilitat. Aquests són uns dels punts que pensem proposar en el futur 

PAD del nostre districte. 

-Un altre tema important que afecta a les dones és adequar les necessitats 

educatives a les necessitats dels barris. Ampliar el nombre de places 

d’escoles bressol publiques de proximitat que cobreixin l’horari necessari 

segons l’ocupació familiar. Treballar perquè les beques es creïn i arribin, 

informar a les famílies de la seva existència i els tràmits a realitzar. 

- Parlant de les escoles, donat que a més d’haver estat durant 34 anys de la 

meva vida dedicada a l’educació com a professora de secundària en Instituts 

Públics, sóc en aquests moments també Consellera d'educació, crec que el 

tema de la consciència de gènere i la feminització a les escoles és 

d’importància cabdal.  S’ha de treballar amb les escoles del districte el tema de 

l'educació sexual i reproductiva, junt amb el tema de prevenció i 

coneixement del propi cos. Segons dades de l’observatori de gènere a 

Barcelona, l’any 2013, el 73% dels embarassos d’adolescents van acabar en 

una interrupció voluntària, fet que indica que no eren desitjats. El 27% restant 

va donar lloc a naixements, tot i que una gran part també eren “no  previstos”.  

- Un objectiu bàsic per a portar a terme totes aquestes polítiques de drets de 

les dones al districte és reforçar i millorar la cobertura dels recursos que 

estan al districte i que tenen una incidència important sobre les dones, com el 

PIAD, els Plans Comunitaris, Barcelona activa.... Hem de veure entre totes 

com es canalitza la seva participació, el suport que es pot donar des del 

districte tant pels serveis que s'ofereixen. com els equipaments etc....  

-Evidentment seguirem treballant amb els aspectes més punyents i en les 

lluites reivindicatives de tota la vida:  

 Conciliació en la vida laboral i familiar: repartició dels temps,  

 Violència contra les dones i celebració del 25N dia contra la 

violència masclista. 

 Reivindicació històrica i present del paper de les dones, 

commemorant el 8 de març 

- Per portar a terme aquests objectius no se’ns escapa que necessitem dotar-

nos d’un punt important que és el pressupost municipal i de districte, i amb  

la necessitat de que aquest sigui fet amb perspectiva de gènere.  

 



És per tot això pel què us necessitem a totes. El primer principi de 

Barcelona en Comú és “Manar obeint”. Això es tradueix portant unes i altres 

els temes a debat, decidir entre totes segons les necessitats del districte. El 

què correspon al Consell de les Dones és ser vigilants, analitzar i supervisar  

les polítiques que es plantegen des d’una perspectiva de gènere. Ara en 

aquests moments estem començant a preparar i treballar un procés participatiu 

del PAD, demanem per tant col·laboració del Consell de les dones i a totes les 

dones del districte, per assegurar la visió de gènere en aquest Pla. Totes 

sabem que per poder treballar bé i d’una manera participativa, és 

imprescindible el treball en xarxa de tots els espais inter-generacionals i obrir-

se cap a noves associacions o entitats de tot el territori del districte. I proposem 

fer-ho de forma transparent i en comú, de manera que totes participem 

d’aquesta nova manera de fer les coses i siguem personal actiu de la Política:  

fent nous contactes,visites... integrant noves associacions de dones que no han 

estat mai al Consell i que potser ni tant sols n’han sentit a parlar, fent d’aquest 

un espai obert i participatiu de totes i per a totes, que sigui el veritable 

Consell de totes les dones de Sant Martí.  

 

       Carlota Falgueras i Marsal 

       Consellera de les dones de Sant Martí 

 

 

 

 

INFORME DE CONDICIONS DE VIDA DE LES DONES DE BARCELONA 2013 Auditoria de les 

desigualtats de gènere a la ciutatDades del 2013 amb actualització del 2015 

http://w110.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/ICVDBambActualitzacio.pdf 
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