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FEMINISTES
CONVERTIM LA CIUTAT
EN UN REFERENT DE
FEMINISME I DRETS LGTBI

Barcelona, ciutat feminista

La política feminista no havia estat mai
tan clau per definir un model de societat.
Per això, defensem que la Barcelona
del futur és feminista. I des que vam
arribar a l’Ajuntament de Barcelona
ens hem dedicat a expandir el feminisme
i la diversitat per tota la ciutat.
Mentrestant, una onada reaccionària recorria el món fent servir els drets de les dones
i les persones LGTBI com a arma llancívola. Des de Trump i la seva trivialització
de la violència sexual fins a Bolsonaro i la
seva persecució de les persones LGTBI.
Aviat, tots aquests discursos que vèiem
a les nostres pantalles no van trigar a arribar i ocupar els nostres telenotícies amb
Abascal proposant caceres de bruixes
a professionals que aborden la violència
masclista o Casado amenaçant amb derogar la llei de l’avortament, sense oblidar
la instrumentalització de Rivera
del feminisme, buidant-lo de contingut.
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Però malgrat tot això, hem seguit treballant
incansablement, doblant recursos per
dur a terme estratègies innovadores dins
i fora de l’Ajuntament. Fruit de tot això,
ara moltes ciutats del món s’inspiren en
el nostre govern. Sens dubte, ser referents
pel nostre municipalisme feminista és un
immens orgull. I justament per això hem
decidit fer-te arribar aquest diari. Hi ha molt
per millorar, hi ha molta feina per davant
però hi ha alguna cosa que podem afirmar
amb rotunditat: mai ningú abans havia
prioritzat com aquest govern millorar la
vida de les dones i de les persones LGTBI
de Barcelona com ho hem fet nosaltres.
Barcelona, la
 qual hem anomenat ciutat
refugi, ha de ser també un refugi per a
nosaltres*s mateix*s que resisteixi aquesta
amenaça de masclisme i homofòbia, un
bastió des d’on promoure la justícia de
gènere i celebrar la diversitat sexual. Ara
que tots els partits polítics es declaren
feministes i a favor del col·lectiu LGTBI,
és quan més importen els fets. Més enllà
de les paraules, aquí tens algunes dades
concretes de tot el que hem aconseguit
en només quatre anys. Per nosaltres
és només l’inici de la revolució feminista,
diversa i plural que volem que inundi
aquesta ciutat. Et necessitem per dur-la
a terme.

“LES COSES CANVIEN.
SI AQUEST CANVI, A MÉS,
EL LIDEREM DONES I HOMES
DES DEL FEMINISME,
SERÀ, SEGUR, UN CANVI
A UNA SOCIETAT MÉS JUSTA,
EMPÀTICA, SOSTENIBLE,
CREATIVA I INNOVADORA.
EN DEFINITIVA, A UNA
SOCIETAT MILLOR PER ALS
NOSTRES FILLES I FILLS.”
– ADA COLAU

10 MESURES
AMB MIRADA
FEMINISTA

Amb voluntat política i una mirada
feminista, la ciutat ha esdevingut un
referent en polítiques d’igualtat i en
defensa de les dones i el col·lectiu LGTBI.
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1. MILLOREM
LA SITUACIÓ
ECONÒMICA
DE LES DONES
A LA CIUTAT

En quatre anys 55.600 dones
han millorat les seves condicions
laborals.
1.860 dones han accedit
a plans d’ocupació laboral
en els últims quatre anys.
S’han duplicat els programes de
l’escola de dones professionals,
s’ha atès 510 dones el 2018 i s’ha
impulsat el projecte LIDERA d’ajuda
i networking, on han participat 958
dones, un 90% més de participació
que l’any anterior. L’objectiu és reduir
les desigualtats en els càrrecs de
decisió, trencar el sostre de vidre
i lluitar contra la segregació vertical.
El Programa Làbora, que treballa
per al foment de l’ocupació i apropa
a les persones en situació de
vulnerabilitat al mercat laboral,
ha facilitat la millora professional
de milers de dones cada any:
4.571 dones l’any 2016 (55%
del total). 3.766 dones l’any 2017
(58% del total), i 3.906 dones l’any
2018 (63% del total).

Hem impulsat el projecte “Dones
trencant amb la precarietat”,
orientat a promoure l’empoderament
i la millora de la qualitat de vida de
les dones de la ciutat que viuen en
situació de precarietat.
Més de 60 dones han participat
en programes per a inserir-se en
sectors fortament masculinitzats,
com el programa “Recondueix el
teu perfil professional” que potencia
l’accés de les dones a la conducció
d’autobusos i camions al barri de la
Marina. O el programa “Bomberes,
per què no?”.
Des de la posada en marxa aquest
mandat del servei d’assessorament
a projectes d’economia social hem
assessorat 743 persones vinculades
a projectes o organitzacions
d’Economia Social i Solidària de
les quals el 60,44% són dones.
També hem acompanyat 110
projectes d’emprenedoria social i
col·lectiva dels quals al voltant de
70 estan liderats per dones.

La desigualtat de gènere en l’àmbit laboral
té un impacte molt important en la vida
de les dones. I a això hem de sumar-hi els
efectes de la crisi econòmica dels últims
anys, que han recaigut principalment
sobre les dones. A més de la precarietat
laboral, moltes dones han hagut d’assumir
majors càrregues de treball de cures de
les que ja se’n feien càrrec prèviament
de forma majoritària a causa de les
retallades en polítiques socials (en salut,
en educació i en serveis socials).
Per tot això, quan vam arribar al govern
un dels nostres principals objectius va ser
reduir la feminització de la pobresa amb
accions en diferents àmbits de la vida
quotidiana i generar eines per millorar les
condicions de treball de les dones a la
nostra ciutat.

Hem creat un ajut de 2,2M
d’euros per a 2.254 famílies
monoparentals.
451 dones, que representen el
60,37% del total, han accedit als
Punts de Defensa dels Drets Laborals
que hem creat en tres districtes per
lluitar contra la precarietat laboral
i assessorar en drets, centrat en
sectors feminitzats (turisme i cures).
Hem posat en marxa a finals del
2018 un servei d’assessorament
a empreses i entitats en igualtat
de gènere. En només tres mesos
hem acompanyat a 26 empreses
i oferim l’Equitest, una eina en
línia gratuïta perquè les empreses
autoavaluïn el seu grau d’igualtat
de gènere intern.

Hem Impulsat la presència
de les dones en les TIC:
Ampliant la seva participació
en el Cibernàrium (que ofereix
formació i divulgació científica),
amb un total de 6.044 dones l’any
2018 (el 59% respecte del total).
Incidint en la bretxa digital
des de les Antenes Cibernàrium,
ubicades a les biblioteques de la
ciutat, amb una participació del 67%
de dones (1.416).
Impulsant un nou programa
de formació d’alta especialització
TIC a través de la creació de la
IT Academy, que ha comptat amb la
participació d’un 23% més de dones
l’any 2017 (44) i un 39% el 2018 (220).
Creant a Barcelona Activa
la nova incubadora d’alt impacte
tecnològic, coneguda com
Incubadora Mediatic, que dona
suport a projectes liderats per dones.

2. PERSEGUIM
QUE EL
PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT
A LA CIUTAT
FOMENTI
LA IGUALTAT
DE GÈNERE

EL 76% DELS AJUTS
AL PAGAMENT DE L’IBI
HAN ESTAT PER A DONES

En molts organismes, les úniques persones
que vetllen per combatre la desigualtat de
gènere són els departaments d’igualtat i feminismes. No obstant això, a causa d’aquesta manca de transversalitat, de vegades
algunes polítiques públiques d’altres departaments no només no combaten la desigualtat sinó que la reforcen. Per això, quan vam
entrar a l’Ajuntament, vam voler aconseguir
que totes les polítiques municipals es marquessin objectius d’igualtat de gènere. I una
de les principals eines que vam plantejar
va ser l’anàlisi dels pressupostos des d’una
perspectiva de gènere. Després de l’anàlisi,
hem treballat per revertir les desigualtats i
per que la despesa global de la nostra administració tingui també com a objectiu la justícia de gènere.

Hem analitzat el 47% del
pressupost total de l’Ajuntament
i hem treballat per la seva
equitat, aconseguint que el 79,3%
dels programes que han detectat
diferències o desigualtats entre
dones i homes hagin realitzat accions
per revertir-les.
També hem invertit més que
qualsevol altre govern anterior en
polítiques feministes: actualment
es destina un 0,58% del pressupost a
òrgans que promouen específicament
les polítiques de gènere, i un 2,58% a
accions específiques de promoció de
l’equitat de gènere.

Hem aprovat amb el consens de tots
els partits -a excepció del PP- arribar
progressivament a una despesa
mínima de l’1% en òrgans d’igualtat i
del 5% en accions de promoció de la
igualtat.
El 76% dels ajuts al pagament
de l’IBI per a persones amb pocs
recursos, persones vídues, famílies
monoparentals i famílies nombroses
concedides al 2017 han estat
per a dones.
Des 2018 hem fet reduccions per
a famílies monoparentals en la tarifa
d’abonament a tots els Centres
Esportius Municipals.

3. POLÍTIQUES FEMINISTES EN
TOTA LA NOSTRA ACCIÓ DE GOVERN
Per aconseguir realment la justícia de
gènere, cal posar tota la maquinària de
l’Ajuntament a treballar des d’una perspectiva feminista i diversa. Aquest ha estat un
dels principals reptes que hem abordat al
llarg d’aquests quatre anys, de vegades
fent molta feina interna, coordinant i formant a centenars de treballadors i treballadores públiques, avaluant les accions
de tots els departaments. Vam prometre
transversalitzar el feminisme i ens hem
dedicat intensament a això. Ara podem dir
amb fermesa que les polítiques feministes
han sortit de la Regidoria de Feminismes
i LGTBI i es troben repartides per tots
els departaments!

Més de 25 plans de l’Ajuntament
(Pla de barris, de seguretat,
d’esports, salut, urbanisme, etc.)
persegueixen la igualtat entre dones
i homes i de les persones LGTBI.
Tots els projectes urbans a partir
del 2019 incorporaran criteris
de gènere per enfortir la xarxa
quotidiana als barris, perquè els
espais públics es percebin segurs,
accessibles i pacificats.
Hem fet 11 marxes per la
ciutat amb 173 dones per
detectar problemes de mobilitat,
d’accessibilitat, d’ús i de seguretat,
i hem invertit un mínim de 100.000
euros en cada sortida per fer
les millores d’il·luminació, visibilitat,
amplada i ús dels carrers, etc.
Per primera vegada a Barcelona, 
hem exigit clàusules de gènere
en les empreses que contracten
amb l’Ajuntament perquè tinguin
plans d’igualtat, corregeixin la bretxa
salarial o actuïn contra l’assetjament
sexual o per sexe. Entre 2017–18
s’han incorporat un total de 272
clàusules de gènere en 135 contractes adjudicats.
Sindicats i Ajuntament han donat
exemple aplicant un protocol
contra l’assetjament sexual i per
raó de sexe, fent més equitatius els
processos de selecció, formant al
personal i analitzant la bretxa salarial.

LES DONES ESTAN
EN UN 50% DELS NOUS
NOMS QUE ES POSEN
ALS CARRERS DE LA CIUTAT

Tots els jurats de premis
i distincions que atorga
l’Ajuntament són ara paritaris.
Des de 2017 més del 50% dels
premis i distincions concedits
van ser per a dones.
Les dones estan en un 50%
dels nous noms que es posen
als carrers de la ciutat.
El 50% dels projectes finançats
per cooperació i desenvolupament
reverteixen la desigualtat de gènere,
quan en l’anterior mandat eren
només el 13%.
Per primera vegada,
la programació de les festes
de la ciutat ha estat paritària,
es disposa de dades sobre la paritat
de la programació pública de la
ciutat i els equipaments compten
amb 68 recomanacions concretes
per treballar la igualtat de gènere.
Hem creat el departament
de transversalitat de gènere i
municipalitzat el Centre d’informació
i recursos per a les dones que
assessora totes les àrees, districtes,
empreses i entitats de la ciutat
perquè avancin en igualtat de gènere.
Ens hem dotat d’un Reglament
municipal per a la igualtat de gènere,
que fa de l’Ajuntament un referent
europeu en igualtat.
La comunicació de l’Ajuntament ha
estat més igualitària, promocionant
campanyes d’igualtat, webs, vídeos,
formació a tot el personal, i un
compromís ferm amb la campanya
Barcelona Antimasclista.

TOTS ELS JURATS
DE PREMIS I DISTINCIONS
QUE ATORGA L’AJUNTAMENT
ARA SÓN PARITARIS

Aprovació del reglament d’equitat de gènere
Ajuntament de Barcelona

4. COMBATEM LA VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES I LES PERSONES LGTBI
A Barcelona, una de cada tres dones ha
patit una situació de violència masclista
greu al llarg de la seva vida. Per això,
en aquests quatre anys l’Ajuntament de
Barcelona ha adquirit un compromís ferm
en la lluita contra la violència masclista,
atenent les demandes del moviment
feminista i LGTBI i desenvolupant eines
i mecanismes de prevenció, detecció
i actuació. Enfortint els diferents
serveis i recursos a través de criteris
de qualitat, desenvolupant campanyes
per sensibilitzar el conjunt de la societat
i dotant els espais d’oci de mecanismes
de prevenció i denúncia.

Hem augmentat des de l’inici de
mandat un 95% el pressupost,
fins als 9’2M d’euros el 2018.
Hem internalitzat dos serveis clau
d’atenció a violències masclistes
(11 PIADs i el Sara) i hem augmentat
més d’1/3 al personal d’ambdós
serveis per garantir unes millors
condicions laborals i qualitat del
servei.
El 2018-19 en el conjunt dels serveis
d’atenció a la violència masclista
s’estan atenent gairebé 5.000 dones
i persones de l’entorn familiar.
Hem intensificat les actuacions als
territoris per arribar a més dones de
la ciutat, passant de 6.719 persones
al 2014 a 11.769 persones el 2018,
i sempre en col·laboració amb
projectes que es fan als barris.
El Servei d’atenció a homes ha
incrementat un 91,5% les hores de
professionals del servei, i ha mostrat
ser efectiu en reduir la violència
física, econòmica i psicològica dels
agressors.
Hem doblat les places d’acollida
en pisos i cases per a dones que
han patit violència, passant de 104
places el 2014-15 del mandat anterior
a 204 places el 2018.
Hem entrat a treballar en l’oci
nocturn, arribant a més de
30.000 joves en tres anys a
través dels stands de Barcelona
Antimasclista a la Mercè, les festes
de la Lali jove, les festes de districte,
o posant stands al front marítim
i zones d’oci nocturn intensiu.

Hem dissenyat una app mòbil per
detectar les agressions sexuals
a l’espai públic i fer polítiques
i canvis per millorar la seguretat de
les noies i dones de la ciutat.
Estem integrant 15 escoles i instituts
cada any a la Xarxa d’Escoles i Instituts
per la Igualtat i la No‑Discriminació.
Hem creat el protocol “No Callem”
contra les agressions sexuals
al costat dels principals festivals
(Sónar, Primavera sound, Brunch,
Cruïlla, Mira), recintes de concerts
(Palau Sant Jordi, Poble Espanyol
i Fòrum) i sales de música
de la ciutat (Razzmatazz, Apolo,
Upload, Luz de gas, Otto Zutz, etc).
36 espais musicals en total.
S’ha activat un protocol de dol
institucional per cada assassinat
per violència masclista a la ciutat.
Hem creat un “Pla estratègic contra
el sexisme” a la ciutat per coordinar
totes les accions de prevenció
i millorar la seva eficiència.
Hem dissenyat un mapa digital
d’entitats i col·lectius feministes ordenat
per temes i barris per facilitar l’accés
de la ciutadania a aquests projectes.
El diagnòstic sobre la realitat de
la mutilació genital femenina a la
ciutat ens ha permès desenvolupar
eines per coordinar a tots els actors
i àmbits que hi intervenen (educatiu,
sanitari, teixit associatiu).
Ens hem querellat com a Ajuntament
contra sis jutges que van empresonar
a centenars de persones per la seva
orientació sexual, expressió i identitat
de gènere a la fi del franquisme.
Ens hem personat com a acusació
particular en quatre procediments
penals per lesions greus, assassinat
o temptativa d’homicidi de dones de
la ciutat.

HEM CREAT EL PROTOCOL “NO CALLEM” CONTRA
LES AGRESSIONS SEXUALS AL COSTAT DELS
PRINCIPALS FESTIVALS RECINTES DE CONCERTS
I SALES DE MÚSICA DE LA CIUTAT

Hem impulsat una línia d’actuació
en agressions masclistes en infants,
establint protocols de detecció en
equipaments municipals esportius,
culturals o socials, i millorant el
programa de recuperació dels menors
del SARA i la coordinació entre tots
els actors de la ciutat.

5. CUIDEM A QUI ENS CUIDA
Volem que Barcelona sigui una ciutat que
posi la vida al centre i que tingui cura dels
qui cuiden. Per això, tenim l’objectiu de
construir una ciutat que s’adapti a la
diversitat de les persones que l’habiten,
incorporant en tota planificació urbana i en
la política de mobilitat les necessitats de
cura de les persones i les seves activitats
i horaris vinculades a les cures.
Donem prioritat als drets laborals i econòmics de les persones que cuiden fomentant
clàusules socials i de gènere que assegurin
en el temps unes millors condicions laborals, exigint la ratificació del Conveni de la
Organització Internacional del Treball per
a que els les treballadores de la llar i les
cures tinguin els mateixos drets que la resta de treballadors/es en el règim general.
Entenem que és necessari crear espais de
relació i de treball conjunt entre les treballadores de la llar així com enfortir una àmplia
xarxa de serveis de proximitat de cures a
persones dependents de totes les edats.

Hem creat la “Mesura de Govern
per una Democratització de la Cura”.
Hem donat resposta a una gran
demanda de les persones cuidades
i que tenen cura, i hem creat el
centre Barcelona Cuida, un centre
d’Informació i recursos sobre la cura
de persones.
Hem dut a terme campanyes
de visibilització de les cures per
reivindicar la seva importància.
Hem donat suport a la creació
de cooperatives de cuidadores
per millorar la seva autoorganització
i promoure els seus drets laborals.
El Pressupost del Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) ha augmentat
aquest mandat un 28%, la
teleassistència un 23%, i en ambdós
serveis més d’un 70% d’usuàries són
dones.
El programa “Respir” d’ajut
econòmic per facilitar que persones
amb gran dependència puguin
estar temporalment en un centre
residencial privat, és molt important
perquè dona un temps a persones
cuidadores que solen estar 24h
al dia i 365 dies l’any fent cura.
El pressupost ha incrementat un 20%
i arriba a 500 famílies.

Hem obert sis noves escoles
bressol, (536 places) i en tenim
planificades nou més.
Hem posat en marxa a Sarrià i
Sant Gervasi el Servei Itinerant
d’Orientació i Suport per a dones
Treballadores en el sector de
la llar i les cures, que ofereix
informació i suport itinerant en un
carretó instal·lat a la via pública.
Hem impulsat quatre proves pilot de
les Superilles Socials, per millorar
l’atenció a domicili de les persones
dependents, fomentar la proximitat
i el treball comunitari, i millorar a
més les condicions laborals de les
treballadores del Servei d’Atenció a
Domicili (SAD).
Impulsem el projecte pilot “Temps
i cures al barri” de Sant Andreu
del Palomar i del Guinardó, amb
l’objectiu de fomentar el debat social
en vuit espais de Barcelona sobre la
desigualtat entre homes i dones en
els usos del temps i recollir propostes
ciutadanes.
Ampliació del projecte “Radars”
a 37 barris, per promocionar
les xarxes comunitàries per a la
prevenció i detecció de situacions
de risc en persones dependents.

HEM CREAT EL CENTRE “BARCELONA CUIDA”, UN CENTRE
D’INFORMACIÓ I RECURSOS SOBRE LA CURA DE PERSONES
AMPLIEM EL PROJECTE “RADARS” A 37 BARRIS,
PER PROMOCIONAR LES XARXES COMUNITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ
I DETECCIÓ DE SITUACIONS DE RISC EN PERSONES DEPENDENTS

6. IMPULSEM
ELS DRETS
DE LES DONES
MIGRANTS
Hem iniciat cursos de català en
dissabtes, en els quals el 90%
són alumnes dones.

Hem potenciat les activitats i espais
de trobada de dones arribades per
reagrupament familiar.

Reforcem el projecte “Aprenem
en Família” que ofereix classes
de llengua materna per a infants
migrants i de català per les seves
mares.

Hem realitzat un estudi i visibilitzat
la situació econòmica de les dones
d’origen xinès i pakistanès a la ciutat.
Organitzem tallers de sensibilització
sobre drets i discriminació a més de
50 dones musulmanes.

Impulsar els drets de les dones migrants
és fonamental, ja que sovint es troben en
una situació de vulnerabilitat i desigualtat
pel fet de ser dones i d’origen nacional
i/o ètnic divers. Per això, cal impulsar el
protagonisme d’aquestes dones en totes
les polítiques públiques, tot garantint el seu
accés als recursos i serveis socials de base
i facilitant el diàleg comunitàri intercultural.
A més, cal garantir la detecció de casos
de violència masclista i el seu accés als
recursos i serveis integrals del Circuit
Barcelona contra la violència masclista.
Les dones provinents de la Xina i
les dones que provenen d’Amèrica
Llatina estan revisant els serveis
d’atenció a violència masclista
perquè tinguin en compte les seves
necessitats i la seva especificitat
cultural.

Donem suport a cooperatives de
dones migrants.
Definició en el Consell de migracions
de 68 propostes per a la dignificació
del treball de cures de les persones
migrants.

Hem promocionat el criquet jove
femení a la ciutat, com a espai
esportiu i d’empoderament per
moltes noies joves d’origen divers.

7. ATENCIÓ I SALUT PER A TOTES!
Les relacions de poder i els rols de
gènere també impacten en l’àmbit de la
salut, generant biaixos i estigmes sobre
els problemes de salut de les dones.
Els drets sexuals i reproductius han
quedat desatesos i invisibilitzats al llarg
de la història, generant un impacte
negatiu en la salut de les dones. Per això,
des de l’Ajuntament hem desenvolupat
eines per millorar l’atenció sanitària a
les dones i per a fomentar la coordinació
entre serveis i lluitar contra el sexisme.

Hem impulsat una campanya
d’informació sobre l’avortament
com a dret.
Hem posat la igualtat de gènere
en el centre de l’Estratègia
pels drets sexuals i reproductius,
en el Pla de drogodependències
i en el Pla de salut mental.
Hem reforçat el programa de
sexualitat a les escoles “Parlem‑ne;
no et tallis! Obre en una finestra
nova”.
L’espai Ariadna de dones en situació
de drogodependència i violència
masclista compta ara amb un nou
pis d’acollida.
La nova Enquesta de Salut inclou
noves preguntes per identificar qui
cuida familiars a la nostra ciutat. Les
dades han servit per fer l’Estratègia
de ciutat de suport a les persones
cuidadores que marca un full de
ruta per tal que els serveis municipals
i sanitaris donin millor resposta a les
necessitats de qui té cura.

El programa “1, 2, 3, emoció!” en
prevenció de drogodependències
treballa, ara si, les especificitats en
l’ús i prevenció en dones i homes.
Hem implementat en més barris el
programa Sirian, acrònim de “Salut
sexual i reproductiva en dones immigrades i autòctones”, que pretén
millorar l’ús de la contracepció especialment entre la població immigrada
i adolescent. Es fa als barris de Barcelona amb més embarassos no desitjats i embarassos adolescents, amb
la col·laboració dels agents comunitaris, l’atenció primària de salut i social,
i els serveis d’atenció a la salut sexual
i reproductiva de la zona.
Hem abordat per primer cop un
tema emergent, poc reconegut
i que afecta desproporcionadament
les dones: les síndromes
de sensibilitat central, com
la fibromiàlgia, la fatiga crònica o la
sensibilitat química, co-produint amb
les entitats un programa de suport
específic a les persones afectades.

NI U
MEN

Porta’m a la mani, a la feina, a la universitat!

UNA
NYS

8. LLUITEM CONTRA EL TRÀFIC
DE PERSONES AMB FINALITAT DE
PROSTITUCIÓ FORÇADA
El tràfic de persones amb finalitat de prostitució forçada és una forma de violència
molt greu que travessa a diverses dones
a la nostra ciutat. En aquests quatre anys
hem decidit dedicar-li una atenció específica mitjançant recursos i molta coordinació interinstitucional, atès que és una
qüestió que requereix a totes les administracions. Quan vam arribar a l’Ajuntament,
el que es feia era perseguir les dones que
es dediquen a la prostitució, a les que estaven en situació de trànsit amb fins de
prostitució forçada i a aquelles que es dedicaven per decisió pròpia.

El resultat que ens vam trobar va ser
desolador: d’una banda, dones en situació
d’explotació ofegades a multes i, a més,
una dèbil coordinació per combatre
el tràfic i les màfies d’arrel. De l’altra
banda, dones que exerceixen per decisió
pròpia aquest treball al carrer que havien
vist vulnerats els seus drets bàsics.
Per canviar-ho hem diferenciat el tràfic
de persones amb finalitat de prostitució
forçada del treball sexual voluntari,
i hem desenvolupat actuacions, serveis
i programes de protecció i defensa dels
seus drets amb més intensitat.

HEM CREAT LA PRIMERA UNITAT
MUNICIPAL CONTRA EL TRÀFIC
D’ÉSSERS HUMANS DE L’ESTAT

Hem creat la primera Unitat Municipal
contra el Tràfic d’Éssers Humans
(UTEH) de l’estat, que ha atès en el
seu primer any a 109 persones.

HEM CREAT LA TAULA
INTERINSTITUCIONAL CONTRA
EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS

Hem realitzat actuacions per
visibilitzar i reforçar la intervenció
en matèria de violència sexual i
comunitària en el marc del circuit
de Barcelona contra el tràfic d’éssers
humans amb fins d’explotació
sexual (TEH-ES).

La taula i el circuit interinstitucional
contra el tràfic d’éssers humans
de Barcelona compta amb més de 32
actors policials, judicials, socials
i institucionals.

Augmentem el pressupost del
programa d’inserció laboral de dones
en situació de tràfics d’éssers humans.
Hem definit una bateria d’indicadors
de detecció i format en detecció i
intervenció de TEH-ES a múltiples
serveis de la ciutat que intervenen en
l’acompanyament a dones, persones
migrants i als serveis d’emergències.
Hem realitzat un decret de
coordinació de tots els serveis de
l’Ajuntament per a una major eficàcia
i agilitat en la resposta institucional.
Hem consolidat l’Oficina contra el
tràfic de la Guàrdia Urbana, que
disposa d’un equip especialitzat que
treballa en la detecció i col·labora en
tot el que requereixin els altres cossos
policials que tenen les competències
per la investigació i actuació.

9. VETLLEM
PELS DRETS
DE LES
TREBALLADORES
SEXUALS

Quan vam arribar a l’Ajuntament, les dones
que es dediquen a la prostitució de manera
voluntària estaven sotmeses a una dura
persecució policial i estaven sent ofegades
a multes seguint l’Ordenança del Civisme.
Des de la nostra perspectiva, pensem
que és molt perillós confondre el tràfic
de persones amb finalitat de prostitució
forçada del treball sexual que algunes
dones exerceixen per decisió pròpia.
En el cas de la prostitució voluntària, i tenint
en compte les escasses competències
que tenim en matèria de treball sexual,
ens hem centrat en defensar els seus
drets a l’hora de poder exercir en l’espai
públic mediant veïns i veïnes i generant
recursos per detectar les seves necessitats
i sobretot escoltar les seves demandes.

314 DONES I PERSONES TRANS
QUE VOLEN TENIR ALTRES
OPCIONS LABORALS HAN
MILLORAT LA SEVA TRAJECTÒRIA
FORMATIVA O PROFESSIONAL
El 2017, des de la regidoria de
Feminismes i LGTBI vam endegar
Carolines, un programa pioner
per empoderar dones trans que
exerceixen el treball sexual.
Hem creat la Taula d’urgència de
violència masclista per a treballadores
sexuals.
Hem fet un procés de mediació entre
les treballadores sexuals i el veïnat de
la Pl. Salvador Seguí.
Hem escoltat la veu i conegut les
necessitats i demandes de les dones
i persones trans que exerceixen el
treball sexual amb el diagnòstic que
elles mateixes van fer “des de dins”.

Augment del pressupost per a la
intervenció en espais tancats (pisos,
clubs, sales de massatge), per arribar
a més espais i millorar la intervenció
en defensa dels drets de les dones i
trans que hi exerceixen.
L’Agència per a l’abordatge integral
del treball sexual ha treballat aquests
darrers tres anys amb una mirada
més social a les dones i persones
trans, incorporant la perspectiva de
drets sanitaris, jurídics, econòmics,
educatius, d’habitatge i laborals.

10. PROMOVEM
LA DIVERSITAT
SEXUAL
I DE GÈNERE
A LA CIUTAT
Una ciutat diversa és una ciutat
democràtica, i per això hem decidit apostar
per augmentar el pressupost de forma
significativa i defensar amb recursos els
drets del col·lectiu LGTBI i les llibertats
de gènere, sexuals i reproductives de tota
la ciutadania. En aquests quatre anys hem
defensat un model de ciutat que fomenti
i celebri la diversitat a través de l’obertura
d’espais propis i la incidència en diversos
àmbits com el laboral, el social i el sanitari,
així com la defensa de la memòria de
la lluita d’aquest col·lectiu. I tot això
ho fem amb la convicció que promoure la
diversitat sexual i de gènere és una riquesa
per a tothom, independentment de la seva
identitat o sexualitat.

Hem obert el Centre Municipal
LGTBI, co-gestionat
entre entitats i Ajuntament.
Hem elaborat un Pla Municipal
per a la Diversitat Sexual i de Gènere.
Hem creat vuit places específiques
per a sol·licitants d’asil LGTBI amb el
programa d’ajuda al refugiat Nausica.
Hem establert que tots els registres
de l’Ajuntament permetin posar
el nom sentit i definir-se com home
o dona o trans.
Hem ampliat els recursos per
prevenir les ETS a través de
l’Agència de Salut Pública de
Barcelona, augmentant

el 40%
del pressupost fins a 1,2M d’euros
anuals, oferint proves ITS a prop de
4.000 persones a l’any; impulsant
programes de prevenció a instituts,
amb aplicacions mòbils informatives
o campanyes de distribució gratuïta
de preservatius, entre altres.
Hem posat una clàusula contra la
discriminació LGTBI a les empreses
que liciten amb l’Ajuntament i oferim
assessorament i una guia a les
empreses que vulguin avançar en la
defensa de la igualtat LGTBI.
Hem impulsat un programa
d’activitats per celebrar els 40 anys
del moviment, amb l’elaboració
una guia d’Història Urbana i una
exposició sobre memòria històrica
del col·lectiu LGTBI.
S’ha dut a terme un diagnòstic sobre
la realitat del col·lectiu intersex /
amb DDS i hem dissenyat un model
d’acompanyament per a persones
trans a la ciutat de Barcelona.
S’han dut a terme formacions pel
personal de l’Ajuntament sobre
diversos àmbits (atenció a persones
nouvingudes, consorci d’educació de
Barcelona, Barcelona

Activa, Guàrdia
Urbana...).
Ens hem adherit a la Rainbow Cities
Network i a la Xarxa de Municipis
LGTBI de Catalunya i estem
treballant en xarxa amb diferents
ajuntaments del món per millorar les
nostres polítiques per la diversitat
sexual i de gènere.
Hem participat en un projecte
internacional de la Xarxa Metropolis
entorn de la interseccionalitat en les
polítiques públiques LGTBI.
Hem desenvolupat el Projecte Aula
Mòbil 2016/17 sobre diversitat de
gènere en diferents escoles de la
ciutat amb la participació de 1.000
alumnes.

Concentració de rebuig contra els atacs al
Centre LGTBI
Ajuntament de Barcelona

UN ABANS
I UN DESPRÉS

Mai abans s’havien dut a terme
tantes polítiques feministes a la ciutat.
Després d’aquests quatre anys,
Barcelona s’ha blindat en igualtat de
gènere gràcies a mesures com aquestes:

ESTRATÈGIA CONTRA
LA FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA
I LA PRECARIETAT A BARCELONA

PROGRAMA ESPECÍFIC
PER A DONES TRANS
TREBALLADORES SEXUALS

DEPARTAMENT DE
TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

REGLAMENT PER A L’EQUITAT
DE GÈNERE A L’AJUNTAMENT

CENTRE D’INFORMACIÓ I
RECURSOS PER A PERSONES
I FAMÍLIES CUIDADORES

PROTOCOL CONTRA
LES AGRESSIONS SEXUALS
EN L’OCI NOCTURN

MESURA DE GOVERN PER LA
DEMOCRATITZACIÓ DE LA CURA

MANUAL D’URBANISME
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

CLÀUSULES DE GÈNERE
EN LA CONTRACTACIÓ PUBLICA

UNITAT MUNICIPAL CONTRA
EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS

CENTRE MUNICIPAL LGTBI

PLAN DE PREVENCIÓ DEL SEXISME

ANÀLISI DE PRESSUPOSTOS
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

ANÀLISI DE LA BRETXA SALARIAL
A L’AJUNTAMENT

PROTOCOL DE DOL INSTITUCIONAL

No te n’havies assabentat?
Apunta’t al nostre canal de WhatsApp!
1. Guarda el número 693 594 386 a l’agenda
del teu telèfon amb el nom “BCOMÚ”
2. Envia-li un WhatsApp amb la paraula “ALTA”

ENTREVISTA
A LAURA PÉREZ
Regidora de Feminismes i LGTBI
de l’Ajuntament de Barcelona

Fotografia de Laura Pérez © David Sagasta

Què suposarà aquest 8M?
Després de la gran mobilització que va ser el passat
8 de març a Barcelona i a altres ciutats de l’Estat espanyol amb una quantitat d’aliances a nivell internacional, jo crec que l’any passat va significar el posicionament d’un tema importantíssim que marcava la
vaga: les cures. Si les dones que curen es paren, es
para el món. Per tant, vam aconseguir plantar sobre
la taula demandes claríssimes entorn les diferents
desigualtats de gènere. Es va aconseguir plantejar
en agenda i aconseguir una transversalitat àmplia.
Aquest any el que volem és reafirmar-nos en aquest
full de ruta que marca el feminisme en els últims
anys, amb avanços cap a una societat més justa,
més equitativa. Aquest 8 de març és importantíssim sortir al carrer a demostrar que cap reaccionari
pararà els peus a un moviment feminista convençut
cap a on anem i que hem de seguir construint una
societat més equitativa.
Què et va portar a voler participar en el
projecte de Barcelona en Comú?
Jo crec que 2014-2015 van ser uns moments de
gran inflexió, on moltíssima gent que no participàvem en projectes polítics vam veure en Barcelona
en Comú un espai municipalista, feminista, amb una
capacitat de canvi. Em va animar moltíssim fer-ho
des de la institució intentant portar totes aquestes
idees de l’activisme feminista i de molt activisme de
companys dins de la candidatura. Crec que quatre
anys després hem demostrat que podien fer-se les
coses d’una manera molt diferent.
Com explicaries resumidament als
ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat
el necessari que és posar la perspectiva
de gènere en el treball que es fa des de
l’Ajuntament en tots els àmbits?
És imprescindible que les institucions siguin l’eix
motor per acabar amb les desigualtats. Per això els
ajuntaments tenen moltes eines per intentar invertir
desigualtats que existeixen, com la que hi ha entre
homes i dones. Treballar totes les polítiques amb
mirada de gènere és important, perquè cadascuna
d’elles mostra aquesta desigualtat, en tant que no
vivim en un món on homes i dones són iguals. Si
comences a pensar en matèria d’esports hi ha una
sobrerepresentació masculina, els sous són molt diferents. Hi ha esports en què les dones estan visibilitzades i que és dificilíssim entrar. Si pensem en
el món de la cultura, passa més o menys el mateix.
En la programació de l’Ajuntament, per exemple,
s’ha avançat moltíssim en la programació paritària
de l’espai, en la producció per part de les dones en
l’àmbit artístic, que fins al moment estan molt infrarepresentades.
Per tant, anar analitzant en quin punt estan les polítiques per avançar en una ciutat més feminista
crec que és imprescindible. En participació igual,
si analitzem qui participa i en quins espais, veiem
que el poder encara està en mans dels homes. Tenir
i comptar amb dades separades per sexe i fer polítiques feministes en cadascuna de les àrees ens assegura posar l’Ajuntament com un motor de canvi,
que ajudi a equilibrar aquests poders que estan en
mans dels homes.
Explica’ns per exemple com l’urbanisme
pot contribuir a la igualtat entre dones i
homes.

“CREC QUE QUATRE
ANYS DESPRÉS HEM
DEMOSTRAT QUE
PODIEN FER-SE LES
COSES D’UNA MANERA
MOLT DIFERENT”
L’espai urbà és un espai que té un desequilibri important d’usos. Quan s’ha pensat i dissenyat l’espai
s’ha pensat moltíssim més en clau productiva, en
aquests homes que treballen, en l’home blanc sense
problemes de mobilitat que va a treballar en cotxe i
que torna a casa seva. En canvi, no s’ha pensat tant
en els usos quotidians, en els usos que moltes vegades es corresponen a les cures: qui va al mercat,
a recollir els nens a l’escola o qui s’acosta a un hospital a cuidar o a portar a les persones grans. L’urbanisme pensat en clau quotidiana és importantíssim
i hem fet un manual específic amb formació per a
tècnics de l’Ajuntament per dur a terme aquest urbanisme que tingui més en compte la vida quotidiana.
D’altra banda, hi ha un altre element diferencial que
té biaix de gènere en l’espai urbà, que és l’autonomia i la llibertat, i té molt a veure amb les violències
masclistes. A l’espai públic, per tant, cal tenir en
compte això: com viuen i com perceben la seguretat
les dones respecte dels homes. És una manera de
treballar les transformacions urbanístiques en clau
de gènere i que beneficia a tot el món en realitat, no
només a les dones, sinó a tota la ciutadania.
Un tercer eix és: qui ha participat en les transformacions urbanes? L’urbanisme ha estat durant molt de
temps en mans d’homes. Per això, hem promogut
la participació de dones a través de marxes exploratòries. En aquest mandat se n’han fet 11, on han
participat 173 dones, que han encapçalat aquests
canvis urbanístics prenent les decisions. Amb un
Ajuntament que ha donat suport també a nivell
econòmic i tècnic a totes les decisions que elles prenien sobre el seu barri, i que afectaven el seu dia a dia.
Per aconseguir una ciutat més justa, més
equitativa entre homes i dones, sabem
que és imprescindible i urgent fer front a la
violència masclista. Quines polítiques s’han
fet per combatre aquesta xacra social?
Durant aquest mandat, teníem claríssim que era important treballar des de la prevenció i des de la sensibilització, tant com en l’atenció a les víctimes. Per
tant, hem fet grans campanyes contra la violència
masclista per tota la ciutat que han donat visibilitat
a aquest problema, i hem denunciat que aquesta és
una qüestió de tots i de totes, on tots i totes hi tenim un paper. Hem impulsat una xarxa d’escoles i
instituts per la igualtat, perquè la prevenció no sigui
qüestió d’uns tallers d’una hora o de dues hores,
sinó que tota la comunitat educativa incorpori la necessitat de treballar per la igualtat en cadascuna de
les seves matèries, fins i tot al pati. Hem treballat
també amb les AMPAS, i hem acordat un dels temes més importants, el protocol “No Callem”, per
lluitar contra les violències sexuals en espais d’oci

nocturn. Hem donat eines a discoteques, a festivals
de la ciutat, a grans espais d’oci nocturn, per saber
com actuar davant d’una situació d’assetjament o
d’agressió sexual, com prevenir-les, com aconseguir
que els locals siguin espais més segurs. I així, hem
arribat ja, gairebé a 40 espais d’oci nocturn amb els
quals hem treballat aquest protocol amb gran implicació. També hem arribat a més de 30.000 joves a
través dels estands de la Barcelona Antimasclista, a
la Mercè, a les festes de la Lali, a les festes majors,
o posant estands al front marítim o en zones d’oci
nocturn intensiu.
A més a més, hem millorat els serveis d’atenció a
les dones, arribant en el cas dels punts d’informació i atenció comunitària a més d’11.000 dones de
la ciutat, hem doblat les places d’acollida de pisos,
fins a les més de 200 places aquest any. Hem creat
una unitat de tràfic d’éssers humans, molt centrada
en la primera part d’implementació en víctimes de
trànsit amb finalitat d’explotació sexual. Hem atès
109 unitats familiars, hem posat tots els esforços i
hem arribat gairebé a doblar la xifra en recursos tant
econòmics com humans, perquè aquesta era una
prioritat per a l’Ajuntament de Barcelona.
Més enllà de la lluita contra la violència,
quines són les mesures més importants o
que han tingut un major impacte positiu
per a les veïnes de Barcelona?
Aquí hi ha hagut molts temes. Per exemple, s’ha
parlat molt de les cures, de la necessitat que es reparteixin una mica millor les cures que ara mateix
assumeixen bàsicament les dones; per tant, fer de
Barcelona una ciutat cuidadora. Aquesta redistribució també passa per l’Ajuntament, hem augmentat
el pressupost de servei d’atenció domiciliària un
28%, el de teleassistència un 23%, en un servei on
gairebé el 70% de les persones ateses són dones.
Hem incrementat també pressupostos en programes d’ajuda econòmica per facilitar que persones
amb grans dependències puguin estar en un centre,
perquè tenir cura de les cuidadores també és molt
important. Aquest mes obrirem un nou centre de cures a la ciutat, que informarà a la ciutadania de quins
recursos té quan necessita cures, o bé per a sí mateixa o bé per a un familiar cures de tipus intensiu o
assessorament sobre com adaptar la seva casa, per
exemple en una rehabilitació per a una malaltia determinada. I assessorarem a més a les treballadores
del sector, que especialment són dones migrants,
per defensar els seus drets.
Un altre tema importantíssim són els punts de defensa laboral. Per a nosaltres ha estat molt important dignificar la feina de les cures. A les dones interines ens hi hem acostat amb carrets mòbils per
poder donar-los informació en les seves zones de
treball, per poder aprofitar quan sortien per comprar

“ÉS IMPRESCINDIBLE
QUE LES INSTITUCIONS
SIGUIN L’EIX MOTOR
PER ACABAR AMB
LES DESIGUALTATS”

al mercat o passejaven per les zones de treball per
fer alguna gestió per donar-los informació. Lluitar
contra la feminització de la pobresa era una prioritat.
Cada any hem arribat a una mitjana de 14.000 dones
que han millorat la seva situació laboral. Hem creat
un servei d’assessorament a empreses en igualtat
de gènere, perquè d’una banda estàvem exigint
clàusules de contractació per anar revertint la bretxa salarial o les desigualtats. S’han incorporat 272
clàusules de gènere en empreses i, per tant, hem
volgut també ajudar amb un servei d’assessorament
a aquestes empreses. Hem creat la renda per a famílies monoparentals, a les que s’hi han acollit 2.000
famílies. En alguns pagaments i temes de fiscalitat,
com l’IBI, les dones són les principals receptores
d’ajudes. És importantíssim que tota la maquinària
de l’Ajuntament de Barcelona inclogués

aquesta mirada, de com treballar per invertir desigualtats, i això
ho hem fet a través dels pressupostos amb enfocament de gènere, els preus públics, de les taxes,
etc. Jo crec que aquest és un dels grans avanços.
Transversalitat, democratització de les cures, i lluitar
contra la feminització de la pobresa i la precarietat.
Quins serveis o programes que heu
impulsat per aconseguir la igualtat de
gènere són més innovadors?
Jo crec que un és el que acabo d’esmentar. El centre
de cures és un centre pioner ara mateix; quan a una
persona li detecten un alzheimer o alguna malaltia
degenerativa, probablement es trobi amb un buit
d’informació i amb la necessitat d’anar a molts llocs
de la ciutat per rebre informació. És importantíssim
tenir un centre de referència, que et doni aquesta
informació i que alhora et vinculi amb les treballadores del sector que podran també organitzar-se,
i seguir cursos de formació per millorar les seves condicions laborals. Un altre centre i servei de referència és el centre LGTBI, acabat d’inaugurar fa poques
setmanes. Un centre pioner, que és una referència
cultural en l’àmbit LGTBI, que organitza un munt

“PER A NOSALTRES
HA ESTAT
MOLT IMPORTANT
DIGNIFICAR LA FEINA
DE LES CURES”
d’esdeveniments, d’actes de sensibilització, presentació de llibres, audiovisuals, etc. que obren la porta
a tota la ciutadania per a una sensibilització i més
coneixement sobre la realitat i el col·lectiu LGTBI.
Al seu torn, també ofereix recursos específics a persones LGTBI en l’àmbit laboral, on existeix encara
molta discriminació tant d’LGTBIfòbia com xenofòbia; assessorament familiar, psicològic i jurídic, també en àmbits com el de la migració. I per tant, em
sembla que és un dels centres més pioners, i que a
més faran de Barcelona una ciutat referent en drets
LGTBI.

Quins han estat els obstacles més durs que
heu hagut d’esquivar per complir amb el
vostre objectiu d’igualtat de gènere?
Jo crec que hem viscut resistències i complicacions,
diguem que en algunes ocasions per falta de coneixement, de saber quina és la implicació d’una determinada àrea, per exemple per treballar des d’una
mirada que ens ajudés a avançar en l’equitat entre
homes i dones. En temes delicats, com pugui ser la
bretxa salarial, aviat podrem conèixer quines dificultats tenen també les treballadores de l’Ajuntament
per arribar a la igualtat salarial i quines eines podem
posar com a institució. Però jo parlaria de resistències, perquè crec que en aquests quatre anys hem
aconseguit grans aliances.

“LLUITAR CONTRA
LA FEMINITZACIÓ
DE LA POBRESA
ERA UNA PRIORITAT”
Veníem d’una regidoria on amb prou feines es destinaven recursos, on no hi havia una gran aposta política, i crec que ser un govern feminista, tenir una
alcaldessa feminista, i tenir un discurs coherent amb
l’aposta de polítiques públiques, ens ha posicionat
molt bé i molt ràpid, tot i que òbviament hem anat
trobant resistències en el camí. Però avui puc dir, en
positiu, que hem aconseguit tot el que ens hem anat
marcant per aquest primer mandat.
Quin paper creus que ha tingut el moviment
feminista de Barcelona a l’hora de poder
impulsar les polítiques que heu fet en
matèria d’igualtat?
El moviment feminista de la ciutat de Barcelona és

un moviment viu, fort i amb molta capacitat d’incidència. I jo crec que ens ha acompanyat amb exigències, que és el que, d’alguna manera, el moviment ha de fer. Per exemple, impulsant el reglament
d’equitat de gènere, un reglament que el consell de
dones, les moltíssimes entitats que van participar,
van exigir, van sol·licitar i van treballar, perquè aquest
fos un reglament que bloquegés tots els avanços en
feminismes. Que bloquegés tots els programes importants, tots els espais, totes les eines de les que
s’havia dotat l’Ajuntament, com algunes de les que
he esmentat, com les clàusules de contractació,
com els pressupostos o com l’espai en l’economia
per parlar i desenvolupar economia feminista. Hi ha
hagut molts moments on el moviment feminista ha
estat determinant per seguir impulsant, perquè estem en un moment de molta exigència, on els carrers
s’omplen perquè volem, perquè les dones estan demanant canvi, perquè els joves i les joves estan demanant canvi, i crec que hem estat un Ajuntament
que ha estat a l’altura.

Quins reptes queden encara pendents
per fer de Barcelona una ciutat feminista?
En quatre anys jo crec que hem aconseguit donar-li
un tomb a la institució i posar l’Ajuntament al servei
de la igualtat de gènere i el feminisme. En convertir
aquest espai en un motor de canvi per al feminisme.
Però és cert que l’Ajuntament és una maquinària pesada i és un espai de difícil gestió. És un espai molt
vertical on vam heretar estructures de moltíssims
anys; per tant, jo crec que encara cal aprofundir més
en aquestes eines, en anar desenvolupant i aconseguint que eines com les clàusules tinguin resultats
visibles, palpables en les empreses i, per tant, en les
condicions laborals de les dones de la nostra ciutat. Crec que encara ens queden grans reptes en la
qüestió equitativa de les cures, en temes com la bretxa salarial, que segueix sent una qüestió importantíssima, i, sobretot, la gran qüestió: estem molt lluny
de poder dir que hem eradicat les violències masclistes. De fet, les xifres segueixen sent preocupants
a la ciutat de Barcelona. Si analitzem les enquestes
de violència masclista, veiem que queda molta feina
per recórrer, i per això necessitem un govern que segueixi apostant per campanyes de ciutat, per treball
a nivell educatiu, per la coeducació, per programes
de salut; és a dir, ens cal seguir treballant per acabar
amb la violència masclista.
Com creus que pot afectar l’auge de
l’extrema dreta i la possible creació
d’un govern de VOX C’s i PP en els drets
de les dones i el col·lectiu LGTBI?
El que ha vingut passant des de l’últim 8M és un moviment reaccionari davant els avanços del moviment
feminista i la justícia social, no només de gènere. El
que està demanant el feminisme és acabar amb les
desigualtats i apostar per un projecte de transformació que ens doni les mateixes possibilitats a uns i a
uns altres. Aquest PP qüestionant el dret a l’avortament, VOX dient les barbaritats que diu sobre violència masclista, per exemple, negant l’existència d’un
sistema estructural de la violència masclista, el que
estan fent és qüestionar els avanços. El 8M sortirem
a dir clarament que tenim un camí molt llarg encara
cap a la igualtat i que no ens aturaran i que aquest
auge de l’extrema dreta el pararem amb alegria i
amb somriures i amb els carrers plens de feminisme.
Les eleccions que vénen enfronten aquestes dues
fotografies, la del feminisme del 8M i la del tripartit reaccionari de la manifestació de Colón, on vam
veure que el seu únic full de ruta són les mentides,
és crear una campanya de tensió, de baixar les emocions. El que hi ha darrere és que no tenen projecte
polític i només aposten per la destrucció i per jugar
a veure qui té la bandera més gran.
Què li diries a la gent que aquesta pensant
implicar-se en campanya? Què ens estem
jugant?
Jo crec que ens juguem la propera dècada, no
només quatre anys d’un govern de dretes. Ens juguem una dècada d’avanços, de feminisme, de
justícia social, o retrocedir al segle passat, com li
agradaria a aquest tripartit reaccionari. Ells estan
aprofitant aquesta deriva de la dreta quan perd, que
es torna catastrofista i està jugant a la mentida. Jo
crec que cal sortir a defensar tot el que hem aconseguit, tots els avanços, fer-ho amb alegria, a explicar
la nostra proposta de ciutat. A trobar les aliances
per continuar amb l’agenda transformadora que ja
vam començar el 2015 i per això trobar-nos amb les
forces de l’esquerra també a la ciutat de Barcelona.

Com has viscut aquests quatre anys a
nivell personal i polític?
Han estat quatre anys molt intensos i de moltíssima
feina en equip. Hem pogut celebrar moments molt
emocionants i grans passos que ens han fet sentir orgulloses de la feina, d’un treball que ha estat
col·lectiu. On hem trobat en l’organització, en l’eix
de feminismes i LGTBI, un gran suport per seguir treballant en cada un dels temes que ha desenvolupat
aquesta regidoria. Alhora ha estat aquesta intensitat
una mica dura, perquè hi ha una part, la conciliació
d’aquests espais personals, que s’han vist molt empetitits i això també és dur, perquè el nivell d’intensitat no et permet tenir espais de cures mes personals.
Però faig un balanç molt positiu, sobretot pensant en
aquests èxits col·lectius que no han estat el treball
de dues persones, sinó d’una gran empenta d’una
organització que s’ha cregut que el feminisme havia
de ser al centre i que ho hem fet possible. Així que
n’estic molt orgullosa i molt satisfeta.

“HI HA HAGUT MOLTS MOMENTS ON
EL MOVIMENT FEMINISTA HA ESTAT DETERMINANT
PER SEGUIR IMPULSANT, PERQUÈ ESTEM
EN UN MOMENT DE MOLTA EXIGÈNCIA,
ON ELS CARRERS S’OMPLEN PERQUÈ VOLEM,
PERQUÈ LES DONES ESTAN DEMANANT
CANVI, PERQUÈ ELS JOVES I LES JOVES ESTAN
DEMANANT CANVI, I CREC QUE HEM ESTAT
UN AJUNTAMENT QUE HA ESTAT A L’ALTURA”

Laura Pérez i Ada Colau a la presentació de la campanya
“El futur no es masclista”
Ajuntament de Barcelona

ENS AJUDES A SEGUIR
CONSTRUINT UNA
CIUTAT MÉS FEMINISTA?
ENTRA A
WWW.ADA2019.BARCELONA
I PARTICIPA
EN LA CAMPANYA!
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