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Introducció

La guia que us presentem s’ha elaborat amb
el suport de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona amb la col·laboració
de la Federació de Dones per la Igualtat del
Baix Llobregat.
El Consell de les Dones del Baix Llobregat
considera imprescindible la participació social
i política de les dones. Una de les línies estratègiques del nostre Pla Transversal de
Polítiques de Dones 2008-2010 senyala la
importància de fomentar i donar recolzament
a la creació de consells de dones per diversos
motius.
En primer lloc perquè són organismes participatius que vinculen a la ciutadania amb les
institucions; són espais d’intercanvi i fusió de
dos móns, la ciutadania, d’una banda, i les
institucions públiques, de l’altra, que estan
destinats a caminar junts per garantir la qualitat
de la nostra democràcia.
En segon lloc, els consells participatius de
dones són espais que volen ser un punt de
trobada de tots aquells agents que porten
anys lluitant per eradicar les desigualtats de
gènere i les discriminacions. L’objectiu fonamental és aconseguir la igualtat mitjançant la
forma de pensar i actuar de les dones com a
ciutadanes. Així doncs, són espais que posen
en evidència que és tant important l’objectiu
últim com la forma d’aconseguir-ho, mitjançant
la implicació d’aquelles que han estat víctimes
de les societats patriarcals i dels rols que condicionaven les seves accions i formes de pensar.
L’elaboració de la guia ha estat un exemple
d’allò que volem que siguin els consells de
dones. La comissió de treball del Consell de
les Dones del Baix Llobregat que ha creat
aquest document és va organitzar a partir de
la demanda de diversos municipis que volien
impulsar un consell de dones per tal de fomentar la participació de les dones a la vida
social i política.
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Val a dir que el document inicial elaborat a
les comissions es va obrir al debat i la reflexió
i es va fer extensiu a diferents col·lectius,
agents socials i polítics i a tots els ajuntaments
de la comarca. El procés participatiu endegat
va servir per generar una reflexió profunda
sobre els consells de dones i va donar a conèixer les dinàmiques, formes organitzatives
dels consells municipals de dones existents.
El procés va permetre implicar a moltes més
persones, va fomentar l’interès sobre la guia
i la situació dels consells municipals de dones
a diverses institucions i, sobretot, va aproparnos a totes una mica més.

Índex

L’anàlisi i el debat generat a les comissions
de treball, les trobades amb diversos consells
municipals de dones de la comarca i la seva
implicació en el projecte han fet possible
aquesta guia. Els contactes amb diversos
consells van possibilitar un intercanvi d’experiències i un diàleg fluid i sincer sobre les
oportunitats i reptes dels consells de dones.
Des d’aquí vull agrair la implicació de totes i
tots en l’elaboració de la guia.
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Si el procés d’elaboració de la guia va aconseguir generar complicitats entre els municipis
i els agents socials i polítics de la comarca,
esperem que la seva edició ajudi a consolidar
aquestes complicitats i que, en definitiva, la
guia pugui ser una eina útil per fomentar la
participació de les dones a l’àgora pública.

Rosa Boladeras i Serraviñals
Presidenta del Consell Comarcal
del Baix Llobregat
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Què és un Consell de Dones?

La participació ciutadana es pot entendre
de diverses maneres i adoptar diferents
formes, entre les que s’hi troben els processos participatius i les estructures estables de participació.
Respecte la primera, s’ha d’assenyalar que
tot procés participatiu és puntual i té com
objectiu implicar a la ciutadania (o una
part) en la creació, execució o valoració
d’una política pública específica. En aquest
marc se situarien els processos participatius
oberts per elaborar els plans d’actuació
municipal, comarcal o d’altres actuacions
concretes ja sigui urbanístiques, socials o
econòmiques. Per tant, aquesta forma de
participació es pot definir com una acció
puntual, amb uns objectius i un període
d’execució determinat.
Les estructures estables de participació
es creen, en canvi, en un moment concret
però amb l’objectiu de perdurar en el
temps. La funcionalitat d’aquestes estructures estables de participació és molt
diferent a la dels processos participatius.
Si en aquests últims el contingut del procés
(sobre què es parla) està estipulat prèviament, en els primers els temes a treballar
són proposats per les participants i varien,
es modifiquen i es poden treballar de formes molt diverses.
Les estructures estables com ara els consells participatius són espais per deliberar
i articular opinions col·lectives que derivin
i incideixin en la dinàmica política de les
diferents administracions públiques. Són
organismes que contribueixen a millorar la
qualitat de la democràcia ja que impliquen
a la ciutadania en l’àmbit públic.
Per tant, els Consells de Dones són estructures estables de participació que es
creen amb la finalitat d’articular la veu de
les dones de forma social i política. Són
consells participatius sectorials ja que estructuren i potencien, majoritàriament, la
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Trets rellevants del Consell de Dones
És un òrgan de participació social i política.
Fa visible les reivindicacions de les dones com a
ciutadanes de ple dret.
Amplia la qualitat de la democràcia i avança vers
la plena ciutadania.
Fomenta l’empoderament de les dones.
És un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències,
de coneixement i d’informació.
Fomenta i promou les xarxes de dones.
participació de la població femenina amb la finalitat
principal d’assolir la igualtat entre dones i homes.
Un dels seus objectius generals és fer visible l’opinió,
els sabers de les dones i les seves reivindicacions en
l’àmbit públic. Un espai que, en les societats patriarcals
i androcèntriques, durant anys, ha estat vedat a les
dones. Aquest espai fomenta l’empoderament de les
dones, és a dir, que puguin ser presents en estructures,
càrrecs i àmbits que influeixen en la pressa de decisions
de caràcter públic.
L’aparició d’estructures per a la participació de les
dones és una conseqüència de la pressió i influència
que el moviment feminista ha exercit als poders públics
des del seu naixement.
Per tant, aconseguir consolidar els Consells de Dones
suposa una fita important en la lluita per una societat
sense discriminacions, igualitària, on les dones puguin
ser i sentir-se ciutadanes de ple dret.

Dóna suport a l’associacionisme.
Té com un objectiu principal eradicar la violència
vers les dones i les conductes sexistes.
Treballa per l’equitat i promou una reflexió teòrica
sobre els moviments feministes, la seva evolució i
situació actual.
Entre els objectius específics del Consell de Dones hi
ha el d’assolir que aquest sigui un espai de i per les
dones, on aquestes, a més de donar la seva opinió i
articular reivindicacions, puguin intercanviar informació
de tot tipus, compartir i promoure actuacions conjuntes
dirigides a eliminar les discriminacions per raó de gènere, així com adquirir coneixements.
Un objectiu implícit dels Consells Municipals de Dones
(CMD) és la formació i capacitació; és aconseguir que
el consell sigui també un espai de formació en diferents
temes i, per tant, un centre de recursos per tal que les
dones puguin construir i articular les seves opinions
i demandes a partir de coneixements específics. I, de
l’altra, aconseguir que el consell sigui un espai de capacitació per a la participació, tot estimulant i fomentant
aquelles habilitats per transmetre idees, argumentar,
en definitiva, vertebrar opinions i traslladar-les als òrgans de poder corresponents.
Finalment, els consells de dones també volen fer visibles
les problemàtiques de les dones en unes societats que,
tot i basar-se en la igualtat d’oportunitats formal, fonamentada en un marc polític i legislatiu democràtic, encara
queda molt camí per recórrer per arribar a la plena
igualtat. Copsar les noves necessitats, analitzar-les i, a
partir d’aquí, vertebrar demandes de les que es pugui
fer ressò les administracions públiques, és una altre dels
objectius que donen sentit als consells de dones.
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Per què una guia?

Objectius específics de la Guia
dels Consells municipals de Dones
Recollir les experiències de creació i dinamització
dels Consells Municipals de Dones del Baix Llobregat.
Conèixer les oportunitats, debilitats i reptes de futur
dels Consells Municipals de Dones de la comarca.
Promoure la informació, els coneixements i la relació
entre els CMD de la comarca per tal de maximitzar
recursos.
Donar informació útil per a aquells municipis que
volen posar en marxa un CMD.
Fotografia: Ajuntament del Prat de Llobregat

El Consell de les Dones del Baix Llobregat
té com un dels seus principals objectius
fomentar la participació social i política de
les dones. En el Pla Transversal de Polítiques de Dones del Baix Llobregat (20082010) es plasma aquest i altres objectius
per tal de millorar la qualitat de vida de les
dones i lluitar per una societat sense discriminacions.
En la línia estratègica del Pla Transversal
“1.5.9 Potenciar i donar recolzament a la
creació de Consells Municipals de Dones”
és on s'emmarca l'elaboració d'aquesta
guia.
La idea d'elaborar un document que recollís
les característiques dels Consells Municipals de Dones de la comarca sorgeix en
el moment en què diversos municipis manifesten la voluntat de posar en marxa un
consell participatiu de dones a la seva
localitat i demanen assessorament al Consell de les Dones del Baix Llobregat.
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A més a més, des de la comissió de treball de l'àmbit
Nous Valors, Nous Rols, es va considerar necessari
fer alguna actuació per tal de fomentar el coneixement
i l'intercanvi d'experiències entre els consells existents
i, alhora, fomentar la creació de Consells de Dones
en d'altres poblacions de la comarca.
Aquest document no pretén ser una guia exhaustiva
sobre els Consells de Dones, únicament vol assenyalar
i definir les principals característiques d'aquests òrgans
participatius.
Aquesta guia s'elabora amb la finalitat de promoure
la relació, el foment de les experiències, difondre
pràctiques i tècniques que puguin ser d'utilitzat per a
la dinàmica dels consells. Vol afavorir el coneixement
entre uns i altres.
En definitiva, indirectament, vol generar reflexions i
obrir debat sobre la importància de la participació
social i política de les dones; sobre la rellevància de
crear espais on les ciutadanes puguin participar, sent
la creació d'un consell de les dones una eina útil.
A més a més, vol sensibilitzar sobre la importància,
no només de posar en marxa una estructura de participació estable com és un consell de dones, sinó
consolidar-la com a tal i aconseguir que les dones
facin seu aquest espai i se sentin com a ciutadanes
proactives.
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Metodologia
Per elaborar aquesta guia s’han utilitzat diferents fonts
d’informació. La primera ha estat una enquesta tipus
qüestionari enviada als 11 CMD de la comarca. Donat
que el nivell de resposta ha estat del 100%, ens ha
permès obtenir informació general sobre els trets característics dels CMD en relació a la seva creació,
estructura, dinàmica i consideracions referents a les
oportunitats i els reptes de cara al futur.
La segona, per tenir dades de caire qualitatiu, el Consell de Dones del Baix Llobregat va crear la subcomissió de CMD que ha realitzat, en els darrers mesos,
diverses sessions de treball en les quals s’han posat
en comú experiències i models de funcionament. A
aquesta subcomissió hi participen polítics/ques, persones d’associacions i tècnics/ques que han creat un
CMD o tenen la intenció d’endegar-lo.
D’aquestes sessions es van extreure la majoria de
recomanacions escrites en aquesta guia.
Sessions de la subcomissió de Consells
Municipals de Dones

Data: 07/02/08
- Sessió inicial sobre CMD. Descripció dels CMD de:
· Cornellà de Llobregat
· Santa Coloma de Cervelló
· Sant Feliu de Llobregat
Data: 07/04/08
- Visita al CMD Cornellà de Llobregat (realitza sessió
plenària)

Finalment la tercera font d’informació ha estat l’anàlisi
dels reglaments interns de la majoria de CMD de la
comarca. Concretament els de Castelldefels, Cornellà
de Llobregat, Gavà, el Prat, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló.
Des de la Secretaria Tècnica del Consell de les Dones
del Baix Llobregat s’agraeix a totes aquelles persones
que, d’una forma o altra han col·laborat en l’elaboració
d’aquesta guia i han possibilitat la seva redacció.

Data:14/04/08
- Visita al CMD de Sant Joan Despí (realitza sessió
plenària)
Data: 05/05/08
- Visita al CMD de Gavà (realitza sessió plenària)
Data:12/06/08
- Posada en comú amb la subcomissió 1er esborrany
de guia
Des d’aquesta subcomissió també s’han fet visites a
una mostra de CMD de la comarca. En cadascuna
d’aquestes visites la subcomissió va tenir un contacte
directe amb el CMD i es va aconseguir un diàleg
profitós, tant per la subcomissió com pel CMD.
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Població
femenina*

Any de
creació del
Consell

Participants
(aprox.)

Castelldefels

29.423

2000

20-25

Cornellà de Llobregat

42.449

1995

25

El Prat de Llobregat

31.379

2007

32

Esplugues de Llobregat

23.596

1999

35

Gavà

22.435

2004

21

Sant Boi de Llobregat

40.636

1997

25-30

Sant Feliu de Llobregat

21.580

1996

23

Sant Joan Despí

16.031

1998

28

8.097

2002

50

Sant Vicenç dels Horts

13.548

1999

15

Sta.Coloma de Cervelló

3.760

2007
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Els Consells Municipals de Dones
de la comarca

Municipis amb CMD

14

Consells Municipals de la
comarca del Baix Llobregat

Sant Just
Desvern
Esplugues de
Santa Coloma
Llobregat
de Cervelló
Sant Joan
Despí Cornellà de
Llobregat
Sant Vicenç
dels Horts
Sant Boi de
Llobregat
Sant Feliu de
Llobregat

Gavà

Al Baix Llobregat hi ha actualment 11
Consells Municipals de Dones, és a dir, 11
localitats d'un total de 30 que composen la
comarca han creat aquest òrgan local de
participació.

Sant Just Desvern

* Font: Padró continu. 2007.
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre els CMD. Consell
de les Dones del Baix Llobregat. 2008.

El Consell Municipal de Dones de Cornellà i el de Sant
Feliu de Llobregat són els més antics, el primer es va
posar en marxa al 1995 i el segon un any més tard.
De recent constitució són els consells de Santa Coloma
de Cervelló i del Prat de Llobregat que daten de febrer
i de març de 2007.

Aquests es distribueixen de la següent
manera: Zona Delta, als municipis de Gavà,
Castelldefels i el Prat de Llobregat; la Vall
Baixa: Santa Coloma de Cervelló, Sant
Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat
i a tots els municipis de la Zona Centre, és
a dir, Cornellà, Esplugues, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí.
Així doncs, la majoria de municipis de la
comarca amb més població, han creat el
Consell Municipal de Dones. Respecte als
més petits, només 3 municipis en tenen:
Sant Vicenç dels Horts, Sant Just Desvern
i Santa Coloma de Cervelló.
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Com es van crear els Consells?
16

La majoria de Consells Municipals de
Dones de la comarca es van crear a partir
de processos participatius més o menys
estructurats. Per posar en marxa el consell
més veterà, el CMD de Cornellà de Llobregat (1995), es van realitzar entrevistes
amb grups polítics, entitats de dones i de
diferents àmbits i sindicats. D’aquí van
extreure les principals preocupacions i
necessitats, les quals es van posar en comú en una jornada, en la que es van
consensuar les principals línies d’actuació
que van marcar l’inici del consell de dones.

A Castelldefels també existia un grup in-formal, que
s’aglutinava al voltant de la comissió de “propostes
per a la Dona”, organitzada des del Programa Municipal
de les Dones. Finalment, al voltant de l’any 2000 des
de l’Ajuntament es va proposar a aquest grup la creació
del consell de les dones de la ciutat.
Els diferents processos previs i les diverses experiències coincideixen en que hi havia una voluntat
política clara de crear un òrgan de participació que
donés veu a les dones del municipi i on aquestes poguessin participar activament en la vida social, cultural
i política de la ciutat.
També s’observa com, en alguns casos, per crear el
consell va ser molt important l’existència de grups
informals que ja funcionaven i deien la seva, així com
el fet de comptar amb un teixit social i unes entitats
de dones consolidades.

A Sant Feliu de Llobregat i a Sant Just Desvern també es va encetar un procés participatiu per crear el consell, així com al
Prat de Llobregat (2007). En aquest últim,
des de l’any 2000 existia un grup informal,
la Xarxa de Dones, que participava en les
campanyes de sensibilització i reflexionava
sobre diferents temes d’interès social,
incorporant la perspectiva de gènere en la
seva anàlisi. Aquest grup va ser el punt de
partida del consell que es va acabar d’estructurar a partir de l’organització d’un taller
participatiu a l’entorn de la 3a Trobada
anual de Dones del Prat on es van recollir
les principals idees per elaborar el reglament del consell.

17

Estructura estàndar d’un consell

Quina estructura tenen?

municipal de dones

Presidència
Vice-presidència
Plenari
Comissions de Treball

Tant l’estructura d’un consell participatiu
com les funcions de cadascun dels seus
òrgans interns es troben descrites en el
seu reglament orgànic. Val a destacar que,
entre els reglaments analitzats (7 dels 11
CMD), hi ha dos, Gavà i Castelldefels que
funcionen amb reglaments genèrics, elaborats per als consells participatius sectorials del municipi en qüestió. En aquest
sentit val a dir que el CMD de Gavà actualment està revisant el seu reglament
intern.
La resta són reglaments específics que es
van redactar en el moment de creació del
CMD. En alguns casos, el procés d’elaboració va ser una eina útil per implicar,
des de bon començament, al teixit social
de la localitat.
L’estructura general dels CMD de la comarca es basa en quatre elements, tal i
com mostra el gràfic.

La presidència generalment es ocupada per algun
membre del govern municipal, l'alcaldessa o alcalde
o la persona que ocupa la regidoria que s'encarrega
de l'àmbit de la igualtat de gènere (regidoria de dones,
d'igualtat, de polítiques transversals, entre d'altres
noms).
Les seves funcions són principalment les de convocar,
presidir i estipular l'ordre del dia de les sessions plenàries del consell. En alguns casos té la potestat de
proposar nous membres al consell, ja sigui entitats o
persones a títol individual, depenent del consell.
A més de la presidència, la majoria de consells participatius disposen de la figura de la vice-presidència
que li corresponen les tasques de substitució en cas
que la presidència no pugui ocupar-se en un moment
determinat del consell. Aquesta figura també l'acostuma
a ocupar un càrrec polític del consistori.
El plenari o l'assemblea plenària és l'òrgan de màxima
representació dels consells. Aquest està format per
la presidència i vice-presidència, a més de les entitats
nomenades (veure la composició a l'apartat següent)
i, en alguns casos, de persones a títol individual. El
tipus de nomenament varia en funció del consell.
A Gavà i Cornellà de Llobregat, per exemple, les entitats son nomenades mitjançant un decret, a instància
de les mateixes associacions o dels grups polítics.
Als consells del Prat de Llobregat, Castelldefels o Santa Coloma de Cervelló és el plenari qui nomena a les
entitats que volen participar al consell. Generalment
la potestat d'ampliar el nombre de participants del
consell és de l'assemblea plenària.
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Respecte a les comissions de treball, aquests són els
òrgans de treball dels consells. N'hi ha de dos tipus,
d'una banda, les comissions permanents de treball
que són assumides pels consells com òrgans interns
estables i, de l'altra, les comissions o grups de treballs
puntuals.
Pel que fa a les comissions permanents, aquestes
estan previstes a quatre CMD de la comarca (Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels
Horts i Santa Coloma de Cervelló). La seva composició
és molt similar, amb la participació de la presidència
i els membres que designa aquesta; en alguns casos
s'estableix un nombre màxim de participants. Una de
les seves funcions és proposar la constitució de nous
grups de treball tot i que en la majoria de casos la competència de crear noves comissions la té el plenari o
la presidència.
Les comissions de treball puntuals s'assumeixen com
grups de treball que s'organitzen per treballar temes
específics. Aquests grups generalment es composen
dels membres designats pel ple. En alguns consells
s'admeten persones a títol individual.Composició dels
Consells Municipals de Dones

Composició dels Consell Municipals de Dones
Pel que fa a les participants dels CMD, cal destacar la
seva diversitat. A més d'estar format per les entitats locals de dones i per aquelles que treballen amb les dones, la composició dels consells acostuma a ser variada.
A excepció del CMD de Castelldefels, la totalitat dels
consells estan formats per representants dels grups
polítics municipals. Els CMD de Castelldefels, el Prat
de Llobregat i Sant Feliu incorporen al consell representants polítics d'altres àrees del consistori, ja sigui
per què els temes que tracten tenen relació, per fomentar el treball transversal o perquè les representants
polítiques són dones.
És important la presència d'associacions o institucions
educatives com ara les AMPES, la comunitat educativa
i membres de les Escoles d'Adults. A 8 dels 11 Consells
de Dones hi participen activament diversos representants de l'àmbit educatiu.
Les entitats veïnals, organitzacions sindicals, així com
les culturals també tenen representació a 7 dels 11
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CMD. D'entre les organitzacions sindicals, acostumen
a ser-hi presents tant Comissions Obreres (CCOO)
com la Unió General de Treballadors (UGT); pel que
fa a les associacions veïnals (AAVV), acostumen a
participar-hi les de cada barri del municipi i, si n'hi ha,
la Federació d'AAVV.
D'altres entitats que participen als CMD provenen
d'àmbits molt diversos. Hi ha alguns consells on participen associacions esportives, entitats relacionades
amb la salut (Associació de malalts d'alzhèimer, de
càncer, etc...), associacions cíviques o de voluntariat,
associacions solidàries, entitats de divorciades i
divorciats o representants d'altres consells sectorials
de la localitat.
Respecte a la participació de la ciutadania a títol individual, aquest és un element obert i polèmic entre
els consells. Les dificultats de regular aquest tipus de
participació així com la necessitat de fer una anàlisi
profunda de quins avantatges i desavantatges té l'obertura dels consells municipals cap a altres perfils
de participants, són qüestions encara per debatre i
valorar.
Actualment, la participació a títol individual es preveu
a 6 dels 11 consells, concretament, a Castelldefels,
Esplugues, el Prat i Sant Boi de Llobregat, Sant Just
Desvern i Gavà. En aquests consells, la participació
individual es planteja com la implicació de persones
significatives que hagin destacat per la seva tasca
per la igualtat de gènere i per millorar la qualitat de
vida de les dones. Depenent del consell, la seva designació és una decisió que correspon a la presidència
del consell o a l'assemblea plenària.
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Composició dels Consells Municipals Dones

CMD

Entitats de dones

11

Representació grups polítics

10

Altres entitats

9

Entitats educatives i escoles adults, AMPA

8

Entitats veïnals

7

Entitats culturals

7

Representació sindical

7

Representació ciutadana particular

4

Diverses Àrees Municipals

3

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta sobre els CMD.
Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2008.

Amb tota aquesta diversitat d'entitats i organitzacions,
el nombre de persones que formen part dels CMD és
entre 20 i 30 aproximadament. Existeix algun consell
que limita el nombre de persones representants d'entitats, per tal de fer més operatiu el diàleg i la participació.

Secretaria Tècnica
La secretaria o secretaria tècnica és una
figura que existeix en
alguns dels CMD de la
comarca tot i no estar
especificada i definida
en la majoria de reglaments interns. Només
en els reglaments dels
CMD de Castelldefels i
Sant Feliu de Llobregat
se'n fa esment.
En el cas del Consell de
Dones de Castelldefels,
en el seu reglament es
fa menció d'aquesta figura i se'n regulen les seves
funcions.
La secretaria tècnica s'ocupa fonamentalment de dos
aspectes. En primer lloc realitza una tasca administrativa com ara redactar les actes de les sessions,
enviar les convocatòries, certificar els acords, custodiar
la documentació, entre d'altres. En segon lloc, pot desenvolupar també tasques d'assessorament i recolzament com per exemple proporcionar informació
elaborada sobre temes específics que es treballen al
consell, sintetitzar les opinions i reivindicacions de les
membres del consell, etc.
En el cas del CMD de Sant Feliu de Llobregat, en el
seu reglament orgànic, s'estableix que serà el plenari
qui designarà la secretaria del consell, la qual haurà
de ser assumida per l'organització municipal. Això dóna unes mínimes garanties de continuïtat d'aquest
recurs per al CMD.

Fotografia: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

22

23

a) Quan l'objectiu és informar i formar sobre un determinat tema a les participants per tal d'afavorir
la reflexió, el debat i els posicionaments fonamentant-se en un coneixement específic o en
una informació determinada.
b) Quan l'objectiu és implicar a les participants en
l'organització d'un esdeveniment o en projectes
significatius per sensibilitzar sobre la igualtat de
gènere i contra la discriminació. Es poden distingir
dos fases, la primera seria la de fer propostes i
omplir de continguts i la segona seria l'avaluació
de l'acció desenvolupada.

Pel que fa al primer aspecte s'ha d'assenyalar que la freqüència de les sessions plenàries depèn de si hi ha comissions de
treball, ja siguin permanents o puntuals.
Aquells consells que no disposen de comissions permanents de treball o no han creat
cap grup de treball per un tema específic,
organitzen una mitja de 5 sessions plenàries
ordinàries l'any; és a dir, un cop cada dos
mesos aproximadament.

c) Quan l'objectiu és elaborar un pla de polítiques
d'igualtat local o un pla d'actuació o de treball
amb un període d'execució determinat. Aquestes
sessions de treball podrien derivar o plantejarse com processos participatius.

Aquells consells que tenen comissions de
treball, convoquen dos sessions plenàries
a l'any. Els consells que tenen comissions
permanents, aproximadament es reuneixen
cinc cops l'any, com a mínim.
Respecte a les comissions puntuals, el
número de sessions varia segons les necessitats i si el projecte que estan desenvolupant té una data de finalització; aquest
és el cas de les comissions que s'ocupen
de l'organització d'actes de commemoració
o sensibilització, com seria les Diades: Dia
Internacional de la Dona (8 de març) o Dia
Internacional contra la Violència vers les
Dones (25 de novembre).
Fotografia: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Quina dinàmica tenen?

La dinàmica dels Consells de Dones es
pot analitzar a partir de dos aspectes.
D'una banda, la freqüència de les sessions,
tant de les plenàries com de les comissions
de treball, i de l'altra, la dinàmica interna
de cadascuna de les sessions.

Per tal de conèixer la dinàmica de les sessions dels consells (ja siguin comissions o
plenaris), a més del qüestionari es van
realitzar tres visites a tres consells de dones
de la comarca (CMD de Cornellà de Llobregat, de Sant Joan Despí i de Gavà).
Amb la tècnica de l'observació participant
es va poder observar al mateix temps que
participar com a part activa d'aquestes
sessions.
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Així es va poder copsar la dinàmica de les sessions
i extreure una tipologia general de diferents classes
de sessions en funció de determinats objectius.
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d) Quan l'objectiu és intercanviar coneixements entre les entitats i persones participants i proporcionar informació sobre les seves activitats, actes,
etc.
Val a dir que a la majoria de casos les sessions es
composen d'una barreja d'aquests objectius, tot i ser
un d'ells predominant a cada sessió.
Altrament, l'objectiu implícit de qualsevol de les sessions és fer participar a les dones i tenir en consideració
les seves opinions, reivindicacions i idees, a més de
detectar les necessitats i fer propostes d'actuació en
diferents àmbits.
El contingut de les sessions acostuma a estar estructurat amb un ordre del dia que s'envia prèviament a
les participants. La figura d'una moderadora és un
recurs que ajuda a organitzar i ordenar les sessions
i els torns de paraula; en la majoria de casos aquesta
tasca correspon a la secretaria tècnica o a la vicepresidència.
Un altre recurs que no s'acostuma a utilitzar és la figura de la dinamitzadora grupal. Aquesta es caracteritza no només per ordenar el debat sinó per generar
participació tot utilitzant les tècniques participatives
més adients.
En aquest sentit, s'observa com l'ús generalitzat de
les diferents tècniques participatives als processos
de participació no s'ha extrapolat als consells participatius. Eines com el DAFO, els estudis de cas, la pluja
d'idees, la tècnica Delphi i d'altres instruments són
recursos encara per explotar als consells participatius
de dones i que seria interessant fer-les servir per
millorar el seu funcionament.

La influència que pugui tenir un CMD en les institucions
polítiques suposa que indirectament arriba a la societat,
ja sigui en forma d'una determinada política pública
o en el desenvolupament d'un projecte o activitat.

Nivells d’influència d’un Consell Municipal de Dones

Societat
Àrea Municipal de qui depen
Ajuntament

CMD
Societat
civil

Administracions
públiques

El consell participatiu també pot tenir una repercussió
directa en l’entramat social però fonamentalment depèn
de si es disposa d’un pressupost propi o no. En la comarca només 4 dels 11 CMD han manifestat que gaudeixen d’un pressupost propi.
Tot i no tenir pressupost propi, hi ha alguns consells
que poden comptar amb una part del pressupost assignat a l’àrea municipal a la qual està adscrit.
D’altres vies de finançament serien les subvencions o
els projectes finalistes amb l’inconvenient que actualment els consells participatius no tenen cap figura
jurídica que pugui permetre aquest recurs ja que no
són una entitat constituïda. La solució a aquesta situació
generalment és demanar subvencions des de l’Administració Pública a la qual està adscrit.

La capacitat d'incidència en la dinàmica social i política
dels CMD és quelcom que condiciona la participació
de les dones. Saber que s'influencia és encoratjador
i estimula la implicació de les membres del CMD.
Hi ha diferents nivells d'influència i graus de repercussió. Probablement aquell àmbit d'influència on més
repercussió pot tenir el CMD és l'àrea municipal de la
qual depèn que, generalment, és aquella que s'encarrega de diferents aspectes relacionats amb la
igualtat de gènere.
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Quins són els principals reptes?
28

Es poden distingir dos tipus de reptes, un
intern, és a dir, que té relació amb la dinàmica i les qüestions organitzatives de cada
Consell de Dones, i una altre seria els reptes externs, aquells que fan referència a la
projecció cap en fora, a les polítiques de
dones i la repercussió d’aquests consells
en la lluita per l’eradicació de la discriminació per raó de gènere i la millora de la
qualitat de vida de les dones del municipi.
Dintre dels aspectes de tipus intern, els
principals reptes que s’han assenyalat
estan relacionats amb la implicació de les
participants. Es veu la necessitat de participar de forma més activa i constant i
d’ampliar el perfil de les dones, fent del
consell un espai més divers i més obert a
la societat. En aquest sentit, es fa un especial èmfasi en la necessitat d’incorporar
dones joves.
La manca de participació en el teixit associatiu tradicional de les joves és una
realitat que, d’una forma o altra, es fa evident també en els Consells Municipals de
Dones. Com implicar a les joves i fer que
percebin els consells com instruments per
fer sentir la seva veu i donar a conèixer les
seves inquietuds, són qüestions que mereixen especial atenció. Aquest és, per tant,
un debat i una reflexió necessària i urgent
que s’ha de fer en el sí dels consells de
dones de la comarca.

A més a més, per tal d’oferir eines per a l’anàlisi des
de la perspectiva de gènere també cal tot un treball
de formació que doni coneixement a les dones sobre,
per exemple, les noves professions, la historia de les
desigualtats, l’aparició i evolució del moviment feminista,
així com els principals debats teòrics, les reflexions
actuals i els reptes de futur.
Respecte a la capacitació de les participants, s’ha de
posar en relleu la necessitat de proporcionar formació
a les dones sobre elements que afavoreixen la participació com ara com parlar en públic, sintetitzar idees,
argumentar-les, etc. Aquests són aspectes que acostumen a infravalorar-se tot i ser essencials per generar
una bona dinàmica participativa. En aquest sentit, hi
ha consells com ara el CMD de Gavà que està organitzant cursos sobre com parlar en públic per tal de
proporcionar eines a les dones participants del consell.
Pel que fa als reptes externs, la majoria de consells
de dones senyalen el disseny i la implementació
dels plans transversals de polítiques de gènere o
plans d’igualtat. Aquests plans són els fulls de ruta
que ajuden a determinar quins són els objectius a
curt, mig i llarg termini de les dones de la localitat.
Determinar les actuacions i realitzar-les en funció d’aquests objectius és un dels reptes més importants
dels consells de dones.
Aquest repte és un dels que donen sentit a l’existència
dels consells de dones ja que, d’una banda, pretén

Un altre repte intern seria la formació i capacitació per a la participació i la incorporació de les dones a la societat en igualtat
d’oportunitats. La formació de les dones
dels consells és rellevant ja que, per tal de
poder articular opinions i reivindicacions
col·lectives és del tot necessari tenir formació específica. El nou marc legislatiu en
matèria d’igualtat de gènere, les complexitats de determinats temes com l’urbanisme
o la legislació laboral, evidencien la necessitat d’adquirir coneixements de forma
permanent.
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reduir les desigualtats de gènere i, de l’altra, fomenta
l’empoderament de les dones, la capacitat de les
dones d’influenciar en el disseny i implementació de
les polítiques de la seva localitat i veure i avaluar la
repercussió d’aquestes.
Resumint, el principal repte és repercutir en les institucions públiques i influenciar en el disseny de les
polítiques públiques dirigides a promoure la igualtat
entre dones i homes.
A més a més, és necessari obrir al debat públic temes
que les dones consideren importants però que, des
d’un punt de vista dominant patriarcal, no es consideren
d’interès públic.
Una de les eines que en alguns CMD s’està desenvolupant i en d’altres es vol posar en marxa és la redacció
d’una revista o butlletí. Aquest és un òrgan de difusió
d’informació que pot donar a conèixer el consell de
les dones a la ciutadania en general, la seva activitat,
els seus objectius i, fins i tot, pot ajudar a sensibilitzar
sobre les desigualtats de gènere i les diferents rols
que han de jugar els homes i les dones a la societat
actual.
Pel que fa a les oportunitats dels consells de dones,
en els qüestionaris s’han assenyalat tres elements. En
primer lloc, es veu necessari l’existència d’estructures
de recolzament com ara una Secretaria Tècnica o la
figura de l’agent d’igualtat. Dotar de recursos humans,
així com de recursos econòmics als consells són
estratègies de consolidació de la participació ja que,
d’una banda, poden ajudar a dur a terme les actuacions
proposades per les participants i de l’altra, poden tenir
la funció d’assessorar al consell en diferents matèries.

La Llei per la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes,
la Llei contra la Violència de Gènere o la Llei del Dret
de les Dones a eradicar la Violència Masclista són els
exemples més significatius d’aquest canvi d’escenari
i d’aquestes eines legals que donen pas a noves estratègies i polítiques per a fomentar la igualtat.

Les noves tecnologies com a eines de
participació
Una de les qüestions que com a repte o oportunitat no
s’ha fet esment en cap dels qüestionaris omplerts però
que en les visites realitzades als consells de dones,
d’una o altra forma, ha sortit a debat, és la utilització
de les noves tecnologies de la informació i comunicació
en la dinàmica dels Consells Municipals de Dones.
La majoria de CMD utilitzen els llistats de correu
electrònic tant per realitzar les convocatòries de les
sessions com per difondre informació específica.
No obstant això, cap dels Consells Municipals de Dones de la comarca utilitza internet com a espai per a
la participació. S’ha consultat les 11 pàgines web dels
ajuntaments amb consell de dones i s’ha pogut observar
com només a 7 s’informa de l’existència del consell.
Mitjançant internet, només 5 consells proporcionen
informació sobre les seves funcions i només 3 informen
sobre quin tipus de persones poden participar. Només

En segon lloc, una altra oportunitat que es també considerada com un repte és el treball transversal. És
un gran desafiament dur a terme accions que impliquin
no només la regidoria o àrea de la que depèn directament el consell de les dones, sinó diverses àrees
del consistori i, fins i tot, d’altres administracions públiques, tant locals, comarcals com autonòmiques. Les
accions transversals i integrals són una incipient aposta
dels consells de dones i dels agents implicats en la
lluita per la no discriminació i la igualtat d’oportunitats.
Finalment, el nou marc legislatiu en matèria d’igualtat
de gènere suposa una nova oportunitat ja que ha
propiciat nous instruments per a arribar a la igualtat.
Fotografia: Federació de Dones del Baix Llobregat

30

31

Espai web dels Consells Municipals
de Dones on:

Número
CMD

%

- informa de l‘ existència d’un CMD

7

63%

- informa sobre les seves funcions

5

45%

- informa sobre qui participa

3

27%

- informa sobre com participar (adreça
electrònica o telèfon de contacte)

1

9%

- Proporciona informació sobre el
contingut de les sessions de treball

0

0%

Finalment, no s’ha trobat cap espai dins de les pàgines
web municipals dedicat a penjar els documents, les
actes o els ordres del dia dels CMD o de les seves comissions.
Per tant, un altre repte a afegir seria el d’extreure el
màxim profit a les eines telemàtiques que avui en dia
existeixen per fomentar la participació i difondre la
informació. Les TIC proporcionen múltiples possibilitats,
es poden crear espais web amb fòrums de debat,
apartats on les dones del consell puguin consultar la
informació interna del consell, on la ciutadania en
general pugui conèixer què és el consell i les seves
reivindicacions, enviar news letters, etc.
En definitiva, les TIC serien també una oportunitat per
desenvolupar altres mecanismes de participació i
d’intercanvi d’informació i coneixement a través de la
xarxa.
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Quines són les principals limitacions?

el CMD de Castelldefels informa al seu espai web sobre
la forma de participar, tot proporcionant un telèfon i
adreça de correu electrònica específica per realitzar
alguna consulta o per demanar participar.

Algunes de les limitacions assenyalades a
les enquestes són qüestions abans esmentades com a oportunitats o reptes. Una d’aquestes és la participació de dones joves.
A més a més de veure’s com un repte també es percep com una limitació. El problema de la manca d’implicació de les joves
del municipi és quelcom que preocupa a
la majoria de Consells Municipals de Dones.
Aquests són conscients de que el fet de
no estar integrat aquest grup significa tenir
més llunyana la realitat d’aquestes dones
i, per tant, les seves necessitats. Precisament en un moment on són les dones joves
part del col·lectiu amb més problemes: dificultats per a l’emancipació, elevada precarietat laboral, salaris baixos, accés a llocs
de responsabilitat, etc.
La pressa de consciència de la necessitat
d’incloure a les dones joves és un pas més
per poder avaluar la situació i analitzar si
seria convenient introduir noves formules
de participació per intentar integrar-les.
A títol d’exemple, el CMD de Cornellà de
Llobregat està intentant que s’impliquin les
dones de les organitzacions polítiques
juvenils de la ciutat. Per aconseguir-ho ha
creat la figura de “l’observadora” una persona que pot participar a títol individual a
les comissions de treball.
A més a més, Sant Feliu de Llobregat està
pensant en obrir l’estructura del consell
per tal de facilitar la participació de les dones joves. El CMD de Gavà ha obert les
comissions de treball per tal de fomentar
la participació.
Altres mecanismes que es podrien tenir en
compte per fomentar la participació de les
joves és la utilització de les noves tecnologies i el suport a la recerca o l’elaboració
de projectes d’investigació. Tenir una pàgina
web on poder consultar els temes tractats
a cada sessió o els documents elaborats
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Consells Municipals de Dones, és difícil implicar dins
del consell i de forma constant a organismes i entitats
que no són exclusivament de dones.
Tot i que la comunitat educativa i les associacions de
gent gran són organismes i entitats molt receptives en
aquesta tasca, hi ha d’altres entitats que costa molt
implicar de forma constant; un cas serien les entitats
esportives. En aquest sentit, el CMD de Sant Joan Despí ha aconseguit implicar les associacions esportives
diverses vegades però només en moments puntuals,
no d’una forma constant.

és quelcom que fa més accessible el CMD. A més a
més, disposar d’un espai de debat on poder continuar
desenvolupant els temes de les comissions podria ser
una eina útil per implicar a més persones.

El fet de percebre els objectius de la igualtat de gènere
com una qüestió únicament i exclusiva de les dones
i de les entitats de dones, juga en contra de la implicació d’entitats de diferents tipus. Per tant, una de les
limitacions però també dels reptes es troba en eradicar
aquesta percepció esbiaixada de la realitat i, així aconseguir fer veure que aquests objectius no sols són de
les dones sinó de la ciutadania en general.

Una altra limitació senyalada és la dificultat d’interioritzar
el fet de pensar i treballar de forma transversal, tant de
cara endins com de cara enfora.
Generalment l’organització municipal es basa en àrees
de treball, cadascuna de les quals té unes determinades
responsabilitats. Aquesta estructura no afavoreix la
relació entre les diferents àrees i les conseqüències que
se’n deriven són actuacions en compartiments tancats.
No obstant això, des de fa alguns anys s’ha fet palès
la necessitat de transversalitat, de crear línies d’actuació
que vinculin diferents àrees municipals. Per treballar
transversalment cal tenir en compte que el número
d’actors i agents implicats s’amplia i que, per tant es
necessita aconseguir una bona coordinació que faciliti
el treballar en xarxa. A la comarca ja s’estan duent a
terme algunes iniciatives en aquest sentit.
Per altra banda transversalitat cap enfora, entesa com
un treball en xarxa de totes i tots, com una forma implícita d’actuar tenint en compte sempre la perspectiva
de gènere i la voluntat d’eradicar les desigualtats, és
un repte complex. Especialment quan, segons alguns
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A títol de recomanacions

A continuació es fa un resum de les
recomanacions que s’han anat recollint a
partir dels qüestionaris i de les visites
realitzades a diversos Consells Municipals
de Dones.
Abans d’això però, s’han d’introduir una
sèrie de matisos ja que cada consell
participatiu de dones es crea i es
desenvolupa en un municipi el qual té unes
particularitats que val la pena considerar.
La població del municipi és un element a
tenir en compte ja que no és el mateix posar en marxa un consell participatiu de
dones en un municipi gran que en un petit.
Els Consells Municipals de Dones constituïts en municipis de gran població tenen
l’avantatge de poder gaudir de més recursos, ja siguin humans com d’infrastructura,
entre d’altres. D’altra banda, els consells
de dones de localitats petites, tot i no poder
gaudir de molts recursos, tenen l’avantatge
de la proximitat. Aquests poden arribar a
crear complicitats i a difondre les seves
actuacions d’una forma més eficient que
no pas els municipis grans.
Un altre element és el grau d’articulació
pública de la ciutadania del municipi. En
el moment de posar en marxa un consell
participatiu s’ha d’analitzar el tipus de teixit
associatiu que hi ha a la localitat, les seves
fortaleses i les seves debilitats. Així com
també detectar persones clau que puguin
dinamitzar aquestes estructures participatives.
En definitiva, els elements que fan específic
i particular cada municipi de la comarca,
la població, els recursos existents o el tipus
de teixit associatiu són aspectes que s’han
de tenir compte quan es pretén crear un
òrgan participatiu o quan es vol donar una
nova empenta al ja existent.
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Un cop tingut en compte algunes de les especificitats
de cada territori, a continuació es fa esment d’alguns
dels recursos i de les recomanacions que es poden fer
servir per millorar o crear un Consell Municipal de Dones.
Creació d’un Consell Municipal de Dones
Conèixer les particularitats del municipi i del seu
teixit social
Tal i com s’ha senyalat, abans de posar en marxa
un CMD és necessari fer una diagnosi de la realitat
social, tant de les dones com del teixit associatiu.
Cal conèixer qüestions com ara el tipus d’entitats
existent, associacions amb capacitat d’influència,
consolidades, grups informals, persones clau que
generen opinió o que tenen ganes de col·laborar.
Implicar a tothom
Al mateix temps s’ha d’avaluar la idoneïtat de crear
un CMD amb les entitats que hi formaran part. Han
de ser les futures participants aquelles que des del
principi han de fer una aposta decidida per crear
un consell participatiu i treure el màxim profit d’aquest.
Definició d’allò que volem que sigui
S’ha de consensuar quines funcions tindrà el CMD,
per a què servirà i quin serà el seu paper en relació
al consistori. S’ha d’establir el reglament intern, els
òrgans i les regles de funcionament.
El punt de partida del CMD pot ser precisament un
procés participatiu per elaborar les normes de
funcionament intern del consell.
Lideratge, voluntat política i consens
En el moment de crear un CMD és necessari que
hi hagi una veritable aposta política que doni suport
a aquest òrgan de participació. En aquest sentit, és
necessari un lideratge polític que permeti buscar
consensos entre les diferents parts que es volen
implicar en la creació d’un CMD, com ara diferents
entitats, partits polítics, grups informals, entre d’altres.
El consens és fonamental per tal de crear un veritable organisme de participació de les dones. En aquest
sentit, la cerca dels elements comuns i la priorització
de les accions que més conformitat generen són
estratègies essencials per al bon funcionament.
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Estructuració eficaç i eficient
Per tal de treure el màxim profit de la participació,
cal que aquesta estigui ben estructurada, amb una
estratègia a mig i llarg termini.
Aquesta estratègia s’ha de consensuar amb les participants del consell i consisteix en establir un pla
de treball, amb uns determinats objectius generals
i específics i unes determinades actuacions a desenvolupar.
Crítica, reflexió i autoavaluació
Es necessari establir un pla de treball esquemàtic
i estructurat per tal de poder, d’una banda, contextualitzar fàcilment les accions realitzades des del
consell. De l’altra, poder avaluar si el treball desenvolupat aconsegueix aproximar-se als objectius marcats.
En definitiva, cal un full de ruta per tal de donar un
sentit més explícit a la tasca del dia a dia del CMD.
L’anàlisi crítica i l’avaluació són mecanismes a desenvolupar per tal de millorar els Consells Municipals
de Dones. Un organisme que no faci ús d’aquests
mecanismes inevitablement derivarà cap a formes
enquistades, sense capacitat d’adaptació als nous
temps.

Fotografia: Federació de Dones del Baix Llobregat

Consolidació d’un Consell Municipal de Dones

Les diferents formes de participar (a les comissions
de treball, al plenari, d’observadora...) obren noves
oportunitats per incloure nous col·lectius i persones
dins del CMD com ara dones joves, dones de diferents ètnies, amb nacionalitat estrangera, persones
de diferents col·lectius, grups informals de diferents
tipus, entre d’altres. Cal un posicionament consensuat i decidit dels Consells Municipals de Dones
en aquest sentit.
Formes i tècniques per a la participació
Els CMD tenen la possibilitat d’introduir altres formes
o tècniques de participació, provar-les i decidir si
són profitoses o no.
L’enginy i la capacitat d’innovació són elements
que s’han de potenciar en els consells per tal de
renovar-se i fer més flexible i fàcil la participació.

La seva composició

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC)

És necessari obrir un debat i reflexionar sobre la
idoneïtat d’ampliar la participació en dos sentits
fonamentalment. En primer lloc, mitjançant la implicació de dones a títol individual i, en segon lloc, la de
fer partícips a homes.

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació
són instruments idonis per a flexibilitzar el treball
dels Consell Municipals de Dones, faciliten el treball
en xarxa, la coordinació, la difusió de la informació,
així com la comunicació.
Cal una aposta decidida per introduir les TIC i extreure-li el màxim profit. De fet, hi ha mecanismes
per posar en marxa blogs, pàgines web, news letters,
o espais de debat que suposen un cost pràcticament
inexistent si es compara amb els beneficis.
Un recurs que existeix a la comarca del Baix Llobregat és l’entitat Dones en Xarxa que precisament en
diversos municipis està desenvolupant projectes
d’inserció de les dones en les TIC i de creació d’espais de participació a la xarxa.
Estructures de suport i finançament
Els recursos, tant humans com econòmics són elements que poden ajudar a consolidar els Consells
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Municipals de Dones. Aquests alliberen de tasques
organitzatives i burocràtiques a les participants i,
per tant, fomenten que aquestes puguin participar
més fàcilment.
A més a més, són recursos que poden ajudar a la
formació i capacitació en la participació a les dones
dels CMD i també a desenvolupar les accions proposades en el CMD. Cal, per tant, una dotació pressupostaria i un grup tècnic que ajudi a consolidar i
augmentar la qualitat de la participació i d’elaboració
dels CMD.
Repercussió: fites assolibles
Tant d’una forma explícita com implícita, el fet de
poder veure com repercuteix la tasca del CMD en
el disseny de les polítiques públiques i en la millora
de la qualitat de la vida de les dones en particular
i de la ciutadania en general, és quelcom que encoratja la participació.
Altrament, a més dels objectius generals, cal establir
fites que puguin ser assolibles per tal de no desincentivar la implicació de les dones. Petits triomfs fan
explícit la importància dels Consells de Dones i consoliden el compromís de les participants.
Ciutadania activa
Conèixer i reconèixer els reptes que avui en dia tenen els CMD és un gran pas ja que possibilita la
reflexió i l’aparició de noves propostes.
Un dels elements per a la reflexió és com aconseguir
més implicació, compromís i constància dins del
CMD. Aquests elements varien ja que depenen de
múltiples variables com ara el context, la realitat social en què es viu, però també de la cultura política
i cívica que s’ha construït durant dècades.

Recull de bones pràctiques
Establir un ordre del dia, mantenir informades a totes
les participants abans de la sessió i desenvolupar-ho.
· Cal dotar al Consell de rigor i seriositat, tant en els
procediments com en les formes.
Conciliar la vida personal, familiar i professional.
· Establir un horari d’inici i acabament de les sessions i garantir-ne el seu compliment.
· Promoure el treball en xarxa de manera constant
i de forma virtual a fi d’alleugerar i espaiar les reunions presencials.
· Establir una data, una periodicitat i un lloc determinat que faciliti que les membres es recordin (un
exemple seria el primer dilluns de cada més al
Centre de Recursos).
· Mantenir informades a les participants tot i no
participar d’alguna sessió.
· Establir mecanismes per a una comunicació fluida
i fàcil. Les TIC són una eina per aconseguir-ho.
· En el moment de fer les sessions, si escau i hi ha
recursos, habilitar un servei d’acollida d’infants.
· Facilitar el treball en xarxa i la coordinació.
Elaborar i consensuar els continguts
· Consensuar un pla de treball anual per a ordenar
la participació, fer-la més eficient i determinar els
temes a tractar.
· Treballar temes importants per a les dones, tot

Cal establir una estratègia a mig i llarg termini per tal
de capacitar en la participació, de formar a les dones
per articular la seva veu públicament i empoderar-les.
En aquest sentit, implícitament els CMD tenen una
funció pedagògica per a socialitzar políticament i
democràtica. Ser conscients d’aquest fet significa
donar temps al temps per consolidar aquests òrgans
participatius. Establir fases per a la consolidació i
millora de qualitat del Consell pot ser un recurs eficient.

Fotografia: Ajuntament de Castelldefels
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· Donar sortida a propostes que puguin fer dones
a títol individual: recuperar la memòria històrica,
nomenclàtor en femení...
· Aspectes com ara l’habitatge, el treball, la violència,
la pobresa amb rostre femení, entre d’altres, es poden treballar, tot implicant als agents especialistes,
organitzacions sindicals, ONG’s, fundacions, etc.
· Un cop escollits els temes que es treballaran, convidar a les sessions a professionals que puguin
informar amb més profunditat de la realitat específica que es tractarà.
Formar i capacitar en la participació a les dones
membres del consell.

Annexos

evitant només aspectes lúdics o de sensibilització
ja que pot desmotivar la participació.

Ampliar l’ús de les TIC i explotar les seves potencialitats per a la comunicació i difusió.
Dotar-se d’eines de comunicació en diversos formats
per arribar a la ciutadania i donar a conèixer el que es
fa.
Reflexionar sobre la introducció de mecanismes per
incentivar la implicació d’altres col·lectius o persones
a títol individual que facin també d’altaveus, com ho
fan les entitats, de la tasca del CMD.
· L’obertura de les comissions de treball és una estratègia que estan duent a terme alguns CMD per
tal d’implicar a persones interessades.
· Adequació del reglament a la nova realitat i les
noves necessitats.
· Detecció de grups informals i la seva potenciació
de cara a que s’integrin en el teixit associatiu i
que participin del CMD.
· Fer difusió de l’existència d’un CMD, de les seves
funcions i de la importància de participar-hi.
Aconseguir la màxima heterogeneïtat de dones
possible per enriquir el CMD.
Introducció de mecanismes de dinamització de les
sessions o de la figura de la dinamitzadora per tal
d’evitar una comunicació unilateral.
Realització d’activitats de carrer o sessions obertes
per la ciutadania en general per tal de donar-se a
conèixer, captar idees i necessitats.

42

43

Enquesta per als Consells Municipals
de Dones del Baix Llobregat
Recull d’experiències sobre la creació i funcionament dels
CMD de la comarca
A continuació us demanem que ompliu aquest qüestionari,
només els espais grisos.
Característiques del Consell Municipal de Dones
Nom:
Municipi:
Número de participants:
Entitats i persones que hi formen part (descripció detallada
o perfil de tipus de participants)

Creació del CMD
Any de creació:
Per a la creació es va organitzar un procés participatiu?
Sí

No

Ns/Nc

Explica l’experiència (com es va fer?)

Com es va crear? (mitjançant reunions prèvies amb les entitats,
amb una diagnosi, etc.)

Estructura del CMD
Explica l’estructura interna (reglament intern, existència de
comissions, quines, etc.)

Quines són les principals fonts de finançament? (tenen
pressupost propi?)
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En l’organigrama del consistori, de quina àrea depèn
del Consell Municipal de Dones?

Guió de la trobada amb Consells Municipals
de Dones del Baix Llobregat
Visita a un CMD

Dinàmica del CMD

Nom:

Quina és la dinàmica del consell? (estructura de les sessions,
aplicació de tècniques de participació, etc)

Municipi:
Data reunió:
Número de participants:
Duració:

A l’any, quantes vegades es reuneix el Consell?
Presentació de la subcomissió CMD del Consell de dones
del Baix Llobregat
Si hi ha comissions de treball, quantes vegades es reuneixen
les comissions de treball?

Futur del CMD
Quins són els principals reptes i oportunitats?

En el cas d’haver-hi limitacions, quines són les principals
limitacions?

Des del Consell de Dones del Baix Llobregat s’ha creat la
subcomissió de consells municipals de dones. Aquesta té
l’objectiu de crear una guia que sigui d’utilitat tant per aquells
municipis que volen endegar un consell de dones com per
aquells que ja el tenen i volen conèixer les experiències de
les localitats veïnes.
Hem vingut per conèixer el vostre consell de dones i per tal
de que ens informeu sobre els aspectes que vosaltres considereu importants de transmetre als municipis que volen
crear un consell i les bones pràctiques que feu que us agradaria difondre.
A continuació s’exposen una sèrie de preguntes bateria que
s’utilitzaran en funció de la dinàmica de la sessió.
1. Creació del consell
1.1 Ens podríeu explicar com es va crear el vostre consell?
Va haver-hi un procés participatiu?

Si vol afegir alguna cosa més

1.2 En quin context es va crear? Quines associacions van
participar?
1.3 Quins avantatges i limitacions considereu que vau tenir?
1.4 Si haguéssiu de crear ara un consell de dones què
faríeu?

Perfil de la persona que omple el qüestionari
Professió:

1.5 Quines recomanacions donaríeu per aquells municipis
que volen crear un consell de dones?
2. Estructura i organització del consell

Relació amb el Consell Municipal:

2.1 Actualment, teniu alguna comissió de treball? Si és que
sí; quina?
2.2 Teniu comissions de treball estables o funcioneu creant
comissions segons les demandes?
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2.3 Quines recomanacions faríeu en aquest sentit?
2.5 Heu posat en marxa alguna iniciativa per tal de tenir
uns horaris de trobada al consell que siguin compatibles
amb vostra vida personal i professional?
2.6 Quines recomanacions donaríeu a nivell organitzatiu
a aquells municipis que volen crear un CMD?
3. Dinàmica del consell
3.1 Quines persones participen al consell? Persones
d’associacions, particulars, etc.
3.3 Quines actuacions, activitats feu?
3.2 En el dia a dia, quin és el grau de participació i implicació de les participants en el consell?
3.3 Quines recomanacions faríeu als nous consells de dones per a incentivar la participació?
3.4 Detecteu algun tipus de limitacions en el dia a dia?

Agraïments

2.4 Quina es la freqüència de les sessions de treball?
Agraïm en aquestes línies a totes i a tots
aquells que han fet possible aquest document, a tots els municipis que d’alguna manera han col·laborat en aquesta guia, a les
tècniques i tècnics que ens han donat recolzament, que ens han ajudat i han participat
en la seva elaboració i a la Diputació de
Barcelona que ha fet possible l’edició.
No pot faltar un sincer agraïment a totes
les dones que estan implicades en els consells participatius, aquelles que participen
del teixit associatiu, que són ciutadanes
actives; en definitiva, a totes les dones que
treballen en el dia a dia per a fer que aquest
món pugui arribar a ser un lloc millor i aconseguir viure en plena igualtat.

4. Importància dels consells municipals de dones
4.1 Per què considereu important participar del consell de
les dones?
4.2 Com convenceríeu a una alcaldessa o alcalde per a
que crees un consell de dones en el seu municipi?
4.3 Quines coses considereu bàsiques per al bon funcionament d’un consell municipal de dones?
5. Aportacions
Descripció de la dinàmica de la sessió de treball

48

49

