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INTRODUCCIÓ 

 
Des de la configuració d’aquesta Secretaria de les dones d’ERC Barcelona, el 18 de 
maig de 2016, l’activitat política ha estat molt intensa.  
 
Des del minut zero hem reivindicat que volem formar part del projecte de construir 
una #RepúblicaCatalanaFeminista i estem compromeses amb l’organització, la ciutat i 
el país en avançar en la igualtat entre homes i dones i les violències masclistes.  
 
Les dones d’ERC Barcelona hem participat de forma molt proactiva en tots els 
esdeveniments de reivindicació col·lectiva, en aquests moments de defensa de la 
democràcia enfront un Estat que s’ha mostrat incapaç de seure’s a dialogar i fer 
política. Al contrari ha posat en marxa tota la maquinaria jurídica i repressiva a límits 
que no havíem conegut fins ara. 
 
Per això ha estat una etapa en la que hem intentat trobar equilibris entre la millora 
d’organització interna, la posta en marxa de debats per compartir coneixement i 
desenvolupar criteris i propostes per l’organització amb l’activitat externa de donar -
nos a conèixer i estar properes a les dones des dels districtes, a peu de carrer i a la 
ciutat. 
 
El feminisme a ERC te un llarg recorregut amb dones que han treballat sempre per tal 
de convertir ERC en un referent a la ciutat i el país. Nosaltres hem intentat continuar 
amb la mateixa línia posant en marxa aquells projectes pendents i d’altres encaminats 
a respondre a les necessitats de les dones d’ERC Barcelona i les dones de la ciutat.  
 
Hem de posar en valor l’aprovació del Pla d’Igualtat d’ERC que marca un abans i un 
desprès en l’organització i permet convertir-nos en un partit capdavanter en la 
implementació de mesures internes que garantiran la presència de les dones en 
igualtat de condicions en el òrgans de decisió i de govern propi o institucional facilitant 
així la nostra presència en els òrgans de decisió política. 
 
També volem ressaltar la creació del Reglament de funcionament de l’Assemblea de 
les Dones d’ERC Barcelona. Ha estat un treball en equip que ens permetrà impulsar, 
tant a nivell de ciutat com en els casals, les mesures que ens proposem periòdicament. 
 
Per finalitzar no seria just no reconèixer l’esforç que han fet les dones d’aquesta 
organització per ser-hi presents en les campanyes electorals. Totes les dones des de les 
paradetes, encartellant, organitzant actes, fent de ponents, presentant-se com a 
candidates... han aportat el millor d’elles mateixes i s’ha fet evident en les imatges dels 
mitjans de difusió, en els actes i a tot arreu.  
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Per això no seria just tancar aquesta introducció sense agrair l’esforç i la il·lusió 
compartida sense la qual estic segura no haguéssim arribat tant lluny. 
 
Us presentem aquest balanç 2017 que pretén ordenar tota l’activitat realitzada i que 
com veureu es molt interessant i també pla de treball pel 2018 perquè no hem pogut 
fer tot el que teníem previst i perquè segur apareixeran nous reptes que tindrem que 
afrontar. 
 
Seguim l’estructura i els objectius del Pla d’Igualtat d’Esquerra Republicana per tal de 

facilitar el seguiment a tota Catalunya. 
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BALANÇ D’ACTIVITAT I DE FUNCIONAMENT 2016/2017 
 
Aquest es el resum i balanç de l’activitat desenvolupada per la Secretaria de les Dones 
d’ERC Barcelona durant els anys 2016 i 2017 responent al Pla de treball dissenyat en la 
sessió del 23 de desembre de 2016.  
 
EIX 1. Paritat 
Evolució de la implementació de la Paritat en ERC Barcelona.  
 

 Mesura 1. Feminitzar els espais de representació d’ERC  
En eleccions anteriors s’havia aconseguit incorporar dones a llistes mantenint la paritat 
de 60/40 fins les del 21 de desembre que tres aprovar el Pla d’Igualtat presentem 
llistes paritàries 50/50 i cremallera en les llistes de d’ERC Barcelona.  

 

 Mesura 4. Feminitzar la militància d’ERC  
 

Evolució de les dades  
 
o Militància 
Entre el període de 16 de juny i 31 de desembre de 2017 hem incrementat la militància 
encara que el percentatge homes/dones es manté estable en un 30%. 
 
Si mirem les dades en la nova militància el percentatge de dones es del 41,58%. 
Aquesta informació es rellevant si l’objectiu es que la presència de dones en la 
militància d’ERC Barcelona augmenti. 

 
o Simpatitzants 
En relació als simpatitzants no hi ha gaire a destacar perquè les xifres es mantenen 
estables. Aquesta figura no te la rellevància, que pot ser podria haver tingut en altres 
etapes, perquè on es veu l’increment es en el quadre d’amics/gues com veurem 
posteriorment. 

 
o Amics/gues 
Durant aquest període en les dades que fa referència a amics/gues d’ERC l’increment 
durant aquest període es dona en la majoria dels casals i en xifres absolutes les dones 
representen el 48%. 
 
Cal destacar que dels nous/ves amics/gues un 50,6% son dones, superant la mitjana 
actual. 

 
Tenint en compte que la experiència ens demostra que el procés habitual a ERC es 
començar com amic/ga, en el 2018 hauríem de potenciar accions per conèixer i 
motivar aquestes dones a participar en l’organització en funció de les seves capacitats 
i/o interessos.  
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Caldrà fer seguiment per observar quantes d’aquestes dones decideixen convertir-se 
en militants.  

 
Activitat de la Secretaria de les Dones 

 

 Secretàries de les Dones  
 

Nomenaments 
 

CASAL COGNOMS NOM 

Regidora Benedí Montserrat 

Secretària de les dones Sánchez Marina 

Ciutat Vella 
Roca Pilar 

  

Eixample Miró Francesca 

Gràcia Acín Beatriu 

Sants-Montjuic Vives Verónica 

Sarrià-Sant Gervasi De Jesús Riva Josefina 

Les Corts Sabaté Mireia 

Horta-Guinardó Ferris Eba 

Sant Andreu Sánchez Marina 

Sant Martí Arrando Lourdes 

El Clot - La Verneda López Margarida 

Poblenou Draper Eva 

Nou Barris Cuspinera Montserrat 

Vocalia Comunicació Garcia Natàlia 

 
Funcions Secretàries de les Dones 
S’han definit les funcions de les Secretàries de les Dones per tal d’homologar i facilitar 
la planificació de les seves tasques alhora que s’han pogut incorporar en el nou 
Reglament de funcionament de l’Assemblea de les Dones. 
 
Creació Secretaria de les Dones ampliada 
Per tal de facilitar la participació i la transparència en la informació la Secretaria de les 
Dones decideix convidar a totes les dones d’ERC Barcelona en diferents mecanismes de 
contacte (Whatsapp, Telegram i E-Mail) enviant les convocatòries i actes de reunió. 
Actualment hi participen 60 dones. 

 
Reglament de funcionament1 

 Elaborem i aprovem el Reglament de funcionament de l’Assemblea de les Dones 
d’ERC Barcelona del 19 de maig de 2016. 

                                                           
1 Annex II del Reglament de Funcionament de la Federació d’ERC Barcelona.  

El trobareu a: www.esquerrabcn.cat/congresregional 

http://www.esquerrabcn.cat/congresregional
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 Col·laborem en el procés d’elaboració del Reglament de funcionament de la 
Federació d’ERC Barcelona per assegurar la seva coherència legal i tècnica entre 
ambdós documents. 

 S’aprova el 2 de juny del 2017 al 54è Congrés Regional de la Federació de 
Barcelona d’Esquerra Republicana. 

 S’aprovarà en el proper Consell Nacional Ordinari de 2018.  

 Comissió redactora 

 
Casal Cognom Nom 

Sant Andreu Sánchez Marina 

Sant Andreu Domech Pilar 

Sant Andreu Garcia Natàlia 

Sant Andreu Alonso Eduard 

 

 Participació en reunions realitzades ERC dones 
Assemblea Nacional  12/11/2016 Aprovació Pla d’Igualtat ERC  
Assemblees BCN  18/05/2016 Aprovació i constitució Secretària de les 
Dones 
    19.05.2017 Aprovació Reglament de funcionament  
       Secretaria de les Dones d’ERC 
Barcelona 
Operatives BCN  Mensual 14 reunions 

 
 

EIX 2: Feminitzar la imatge i la comunicació d’ERC 
Visibilitzar les dones del partit 

 
 

 Xarxes Socials.  

Un dels nostres objectius ha estat el de posar en marxa mecanismes de difusió de la 
nostra activitat per tal de donar-nos a conèixer i ser-hi presents en les xarxes socials. 
 
o Es crea la Vocalía de comunicació i s’incorpora a la Secretaria de les Dones per 

assumir-la: Natàlia Garcia. 
o Obrim pàg. Web específica en la web d’ERC Barcelona. 

http://www.esquerrabcn.cat/secretaria-de-la-dona-de-barcelona 
o Articles periòdics 

 Presentació de la Secretaria de les Dones. Marina Sánchez 
 Obstacles que impedeixen la participació política a les dones. 

Josefina de Jesús. 
 Per una República feminista lliure de violència masclista. Erika Orte.  

o Difusió de biografies de dones d’ERC (Fundació IRLA)  
 Dones republicanes: Antònia Abelló i Filella 
 Dones republicanes: Rosa Maria Arquimbau i Cardil 

o Facebook i Twitter @ercdonesbcn 
Seguidors/es a 31.12.2017 

http://www.esquerrabcn.cat/secretaria-de-la-dona-de-barcelona
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Facebook:     134 
Twitter:    1.036 
Telegram:     49 
 

 Vídeos 

La Federació d’ERC Barcelona ha realitzat dos vídeos  relacionats amb el treball 
digne i les violències masclistes en col·laboració amb la Secretaria de les dones: 
 

o http://www.esquerrabcn.cat/video/235/1-de-maig-construim-la-republica-
del-treball-digne 

o http://www.esquerrabcn.cat/video/234/8-de-marc-desmuntem-el-
masclisme 
 

 Materials 
1 Roll-up 
1 Fotocol per actes 
Xapetes 
 

 Participació actes 
També hem prioritzat participar en actes organitzats per altres institucions per 
incrementar la nostra presència en tot el teixit associatiu feminista de la ciutat i 
conèixer les seves reivindicacions, propostes i treballant colze amb colze per la 
igualtat entre homes i dones a Barcelona i Catalunya. 
 

 Consell Plenari de dones de l’Ajuntament de Barcelona 
o Consell Plenari 
o Grup de Treball Transversalitat 
o Grup de Treball Violències masclistes 

 Consells de dones dels districtes de l’Ajuntament de Barcelona  

o Consell de dones de Sant Andreu 

 Organitzacions feministes de Barcelona 
o Tira pels drets. Drets sexuals i reproductius i Nova governança mundial 

en el marc de l’agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Agenda 
2030 feminista. 

o Manifestació 8 de març. Dia de la dona treballadora. 
o Manifestació 25 novembre. Dia internacional per a l’eliminació de la 

violència envers les dones 
o Jornada “Radicalment feministes”. Xarxa Feminista. 
o Onsonlesdones. Presentació i 1er balanç 
o Prostitució i Ordenança Cívica. Ajuntament de Barcelona 
o Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva. Ajuntament de 

Barcelona 
o Feminisme i República. Fundació IRLA 
o I Assemblea Feminista per l’abordatge de les violències masclistes. 

Caladona. 
 

http://www.esquerrabcn.cat/video/235/1-de-maig-construim-la-republica-del-treball-digne
http://www.esquerrabcn.cat/video/235/1-de-maig-construim-la-republica-del-treball-digne
http://www.esquerrabcn.cat/video/234/8-de-marc-desmuntem-el-masclisme
http://www.esquerrabcn.cat/video/234/8-de-marc-desmuntem-el-masclisme
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 Participació i/o organització actes en el carrer 
Hem volgut augmentar la nostra presència a tots els actes i manifestacions que es 
fan al carrer organitzades per altres entitats o hem organitzat nosaltres. 

 

Novembre 2016 

1 

Manifestació 25 novembre 

25 19h Rambla de les Flors 

 
Secretaria de les Dones  

Dia Internacional contra la 
violència masclista. 

NACIONAL 

 Març 2017 

2 
Manifestació 8 març 
Dia Internacional de la dona 
treballadora 

8 19h Pl. Universitat 
Secretaria de les Dones 
NACIONAL 

3 
Espectacle. Més que iguals 
Companyia: 3 es multitud  
Lectura Manifest 8 de març  

11 10h Pl. Orfila.  
Secretaria de les Dones 
SANT ANDREU 
  

 Juny 

4 

 
Cicle de debats: Feminització 
de la Pobresa: Polítiques 
Socials i Dones 
Pilar Pérez, Montserrat Benedí 
i Josep Ginesta 
 

8 19h 
Plaça de les Dones de 
Motor Ibèrica 

Secretaria de les Dones 
SANT ANDREU 

5 

Cicle de debats: Feminització 
de la Pobresa  
Dones i treball a la nova 
República. 
Josep Ginesta, Anna Surra, 
Montserrat Benedí i Pilar Pérez 

30 19h Plaça Àngel Pestanya 
Secretaria de les Dones 
NOU BARRIS 
  

Octubre  

6 

Campanya 1 d'Octubre 
Dones i República 
Marina Gassol, Judit Pellicer, 
Ester Capella, Mercè Maduell, 
Marina Sánchez 
 

  
21 
  

  
19h 
  

  
Av. Francesc Cambó 
  

Secretaria de les Dones 
CIUTAT VELLA 

 Novembre 

  
 
Manifestació 25N 

        

7 
  

Dia internacional contra les 
violències masclistes 
  

25 
  

19h 
  

Plaça Universitat 
  

Secretaria de les Dones 
BCN 
NACIONAL 
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Desembre 

  
8 
  

 
Campanya 21 de desembre 
Dones i República 
Marina Sánchez, Pilar Vallugera, 
Titón Laïlla, Najat Driouech, Eva 
Baró, Marta Vilalta i Carme 
Forcadell 
 

  
11 
  

  
19h 
  

  
Pl. Comerç 

Secretaria de les Dones 
BCN 
SANT ANDREU 

 

EIX 3: Portar a terme canvis que visualitzin a ERC com a partit feminista 

Fomentar la transversalitat de gènere a ERC 
 

 Coordinació Federació d’ERC Barcelona i Grup Municipal  
o Hem participat en totes les sessions de la Permanent i Executiva de la Federació 

de Barcelona, per tal de donar suport, promoure i assegurar la paritat i 
participació de les dones en tota l’activitat: debats, actes, difusió, etc..  

o Hem donat suport a la nostra Regidora Montse Benedí en la valoració de 
propostes per propostes relacionades amb mesures per sensibilització de les 
cures a l’Ajuntament de Barcelona. 

o Vàrem donar suport al nostre Regidor Municipal, Jordi Coronas participant en 
taula per anàlisi de propostes urbanístiques amb mirada de gènere. 

o Reunió amb Alfred Bosch responsable del grup municipal per donar a conèixer 
la nostra activitat i sensibilitzar respecte a la mirada feminista de tota 
l’organització que es marca des del Pla d’Igualtat d’ERC. 
 
 

EIX 4: Incorporar formació i incentivar la sensibilitat de gènere 
Fomentar la formació 
Per assolir l’objectiu de sensibilitzar tota l’organització en relació a les polítiques 
d’igualtat vàrem dissenyar diverses línies de treball que detallem a continuació.  
 

 Tallers Micromasclismes 
Aquesta estratègia continua vigent. Només es va fer en un Casal ja que degut a la 
coincidència en el calendari amb les dues eleccions del segon semestre els aplacem al 
pla de treball 2018. 

 
 

Novembre. 2016 

1 

Taller de Micromasclismes 

  19h 
Casal d’ERC Sant 
Andreu 

Secretaria de les 
dones 

Associació Cúrcuma 
SANT ANDREU 
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 Debats interns 
Els temes que va prioritzar la Secretaria de les dones en el Pla de treball 2017 varen 
ser: prostitució, feminització de la pobresa i violències masclistes. Les dones 
manifestaven la seva necessitat d’ampliar els seus coneixements tan dels 
posicionaments de l’organització i/o d’experts/es, promoure el debat intern i establir 
criteris o propostes. 

 
 

Gener 2017. PROSTITUCIÓ 

1 

 
Taula-Trata d´éssers humans  
Patricia Gomà, Lorena Garrido, 
Xavier Cortés i Pilar Heras 

24 19h 
Centre Cívic Pati 
Llimona 

Secretaria de les 
Dones 

2 

 
Taula-Prostitució Barcelona 
Montserrat Benedí, Fina Rubio i 
Xus Pedrosa 

31 19h 
Centre Cívic Pati 
Llimona 

Secretaria de les 
Dones 

 Febrer 

3 

 
Taula-Regulacionisme 
Pilar Vallugera, Clarissa Velocco, 
Conxa Borrell i Encarna Bodelón 

7 19h 
Centre Cívic Pati 
Llimona 

Secretaria de les 
Dones 

4 

 
Taula-Abolicionisme 
Ester Capella, Maribel Càrdenas 
i Matilde Aragó 

14 19h 
Centre Cívic Pati 
Llimona 

Secretaria de les 
Dones 

5 

 
Presentació posicionament ERC 
i continguts taules 
Pilar Vallugera i Marina Sánchez 

28 19h 
Centre Cívic Pati 
Llimona 

Secretaria de les 
Dones 

 Juny  

6 

 
Impacte posttraumàtic exercici 
Prostitució i Trata.  
Alba Alfageme 

27 19h 
Centre Cívic Pati 
Llimona 

Secretaria de les 
Dones 

 MaigFEMINITZACIÓ DE LA POBRESA 

1 

 
Diagnosi i propostes d’ERC 
enfront la feminització de la 
Pobresa a Catalunya 
Mireia Mata 

4 19h Consell de Cent, 474 
Secretaria de les 
Dones 

2 

 
Polítiques Socials i Dones 
Marina Sánchez, Montserrat 
Benedí i Dolors Bassa 

8 19h 
Plaça de les Dones de 
Motor Ibèrica 

Secretaria de les 
Dones 
SANT ANDREU 
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3 

 
Dones i treball a la nova 
República. 
Josep Ginesta, Anna Surra, 
Montserrat Benedí i Pilar Pérez 

30 19h Plaça Àngel Pestanya 

Secretaria de les 
Dones 
NOU BARRIS 
  

 
 

 Documentació2 
Hem elaborat documents relacionats amb els debats per tal que es puguin compartir 
amb aquelles persones interessades però que no han pogut assistir a una o cap sessió. 
 

o Document resum cicle de debats: Prostitució. 
o TAULA 1: Trata d’éssers humans 
o TAULA 2: La prostitució a Barcelona 
o TAULA 3: El regulacionisme 
o TAULA 4: L’abolicionisme 

 
o Document resum cicle de debats: Prostitució. 

o TAULA 6. Impacte posttraumàtic en les persones víctimes de Trata 
d’éssers humans  

 

 Xerrades als Casals 
Per tal de ser més eficients des de la Secretaria de les dones vàrem decidir que des 
dels Casals s’organitzarien xerrades internes obertes a la resta de Casals (per tenir visió 
de ciutat) i ciutadania. 

 
 
 
 

Octubre 2016 

1 
Què volem les dones 
Marina Sánchez i Cristina 
Sánchez 

17  19h 
Casal d’ERC Sant 
Andreu 

Secretaria de les 
dones 
SANT ANDREU 

Novembre 

2 
Dones i Mitjans de 
comunicació 
Marina Sánchez i Natza Farré 

 7 19h Casal d’ERC Gràcia 

Secretaria de les 
dones 
GRÀCIA 
  

3 

 
Política en femení 
Pilar Roca i Gina Drièguez 
 

16 19h Casal Ciutat Vella 
Secretaria de les 
Dones 
CIUTAT VELLA 

                                                           
2Per accedir a aquestainformació cal sol·licitar-la a la Secretària de les Dones del teu Casal d’ERC 
Barcelona 
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 Març  2017 

4 

 
Micromasclismes i Societat 
patriarcal 
Marina Sánchez, Tania Verge i 
Gina Drièguez 
 

10 18:30 
Centre Cívic 
Cotxeres Borrell 

Secretaria de les 
Dones 
EIXAMPLE 

 5 
  

 
Dona i República 
Reconeixement a les dones 
d’ERC nascudes abans del 39 
Eba Ferris. Meritxell Benedí i 
Mati Duque. 
 

24 19h 
Biblioteca Mercè 
Rodoreda 

 
Secretaria de les 
Dones 
HORTA-GUINARDÓ 
  

 Novembre 

6 

 
Violències Masclistes i 
Campanya #MeToo #JoTambé 
Marina Sánchez i Alba 
Alfageme 
 

20 19h c/ Agustí Milà, 27 

 
Secretaria de les 
Dones  
SANT ANDREU 

 

 
 

 Tallers d’apoderament de les dones d’ERC Barcelona  
 

Aquesta activitat no s’ha pogut fer encara que la Secretaria de les dones d’ERC 
Barcelona la considera prioritària.  

 
 

EIX 5: Monitorització i seguiment del pla 
Les dones d’ERC Barcelona vàrem participar en la fase de disseny i elaboració del Pla 

d’Igualtat des dels Casals I vàrem participar en el procés d’aprovació en Assemblea de 

Dones i Consell Nacional.Hem realitzat una primera sessió formativa per a la posta en 

marxa de l’aplicatiu pel seguiment de les mesures. 
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PLA DE TREBALL 2018 
 
L’any 2018 mantenim els mateixos eixos d’acció que en el 2017 i que identifiquen els 
objectius del Pla d’Igualtat d’ERC. 
 
Tanmateix si que volem intensificar l’activitat dirigida a potenciar el funcionament de 
les Secretaries de les Dones des dels Casals i el contacte i la proximitat amb totes les 
dones de l’organització o institucions i entitats des del territori o de la ciutat.  
 
EIX 1. Paritat 
Feminitzar la militància d’ERC 
 
Tenint en compte la evolució de les dades que fan referència a l’increment de dones 
militants i amigues a ERC Barcelona durant el 2017 pensem que hem de trobar 
estratègies per tal d’incrementar la seva participació:  
 

 Donar suport als Casals per constituir les Secretaries de les Dones. 
o Trucar a totes les dones militants, amigues i/o simpatitzants per mantenir 

contacte i promoure la seva participació. 
o Mantenir una entrevista personal, si cal amb les dones militants o amigues 

per tal d’assegurar la proximitat i conèixer millor les seves expectatives.  

 Fer un acte trimestral intern o al carrer en cada districte i dos actes de ciutat a 
l’any. 

 Participar en el Consell de dones de l’Ajuntament. 

 Mantenir el contacte i participar en actes de les organitzacions feministes dels 
districtes o ciutat. 

 
EIX 2. Feminitzar la imatge i la comunicació d’ERC Barcelona  
Visibilitzar les dones del partit 

 

 Sostindrem els instruments creats en el 2017 

 Cal ampliar: 
o Presentació d’articles Web de la Secretaria de les Dones d’ERC Barcelona 

elaborats per dones militants. Des les Secretaries de les dones dels Casals 
podem convidar a dones expertes amb formació feminista. Hauríem de 
publicar 1 cada mes. 

o En Facebook i Twitter ampliar criteris de difondre polítiques d’ERC i 
manifestar criteri propi. 

 

EIX 3. Portar a terme canvis que visualitzin a ERC com a partit feminista 
Fomentar la transversalitat de gènere 
 

 Mantindrem de forma intensa la coordinació amb la Federació ERC Barcelona i el 
Grup Municipal i els Casals per assessorar des de la perspectiva feminista l’activitat 
de tota l’organització. 
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 Creació Comissió de Treball: Procés Constituent 
Es crearà una Comissió de Treball tal i com preveu el nostre Reglament de 
funcionament per tal d’anar avançant en les propostes en matèria d’igualtat entre 
homes i dones en la República catalana. 
La coordinadora serà Eba Ferris i es podrà inscriure qualsevol de les dones d’ERC 
Barcelona interessades. 
 

EIX 4. Incorporar formació i incentivar la sensibilitat de gènere 
Fomentar la formació 

 

 Tallers Micromasclismes 
 

Caldrà fer la programació de tallers del 2017. Les Secretàries de les Dones poden 
organitzar-los sumant Casals per tal de ser mes eficients. 
 

 Debats interns 
 

o Prostitució  

 Treballadores Socials: Acompanyament social a dones prostituïdes a 

Barcelona 

 Estudi comparatiu impacte normatiu a diferents països de la Unió 

Europea 

 Proposta feminista normativització de la prostitució a Catalunya 

 Homes en Diàleg. Altres masculinitats. 

o Violències Masclistes 

Parlarem amb especialistes d’organitzacions feministes per organitzar dos 

debats convidant a tota la militància d’ERC Barcelona. 

o Ordenança Cívica Ajuntament de Barcelona 

o Maternitat Subrogada 

o Feminització de la Pobresa 
Hi han molts aspectes relacionats, com la bretxa salarial, pobresa i 
immigració, salut i dones, educació i dones, dones i empresa, etc... que 
podríem abordar buscant el coneixement intern i/o extern. 

o Historia de construcció del Feminisme. Compartir coneixement no tan sols 
dels conceptes sinó la comprensió de com s’ha anat configurant, quins son 
els objectius dels diferents feminismes i en quin moment estem en el s.XXI i 
les noves tendències. 

o Les dones immigrants a la ciutat de Barcelona 
o Impactes físics i/o psicològics de la cosificació del cos de les dones com a 

objectes sexuals. 
 

 Xerrades als Casals 
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Les Secretàries de les dones podem impulsar xerrades pròpies o de ciutat tenint en 
compte les necessitats de cada casal o la programació dels debats 2018. 

 

 Apoderament de les dones d’ERC Barcelona. 
 

La Secretaria de les dones d’ERC Barcelona considera aquesta activitat com a 
prioritària. Necessitem potenciar les capacitats de les nostres dones per tal que es 
vegin capaces d’afrontar reptes i responsabilitats polítiques, construir i compartir el 
discurs feminista de l’organització i participar de forma activa.  
 
Per aquest motiu vàrem fer arribar a l’organització la nostra demanda formativa 
relacionada amb la millora de les habilitats comunicatives. 
 

o La Secretaria Nacional de les Dones d’ERC presentarà Pla de formació 2018 
per tal que ens puguem acollir a alguna activitat formativa. 

o La Vocalía de Formació d’ERC Barcelona s’ha compromès a fer una proposta 
durant el  primer trimestre per iniciar les accions de formació en habilitats 
comunicatives a partir del segon trimestre.  

 
 
EIX 5. Monitorització i seguiment del Pla 

 
Un dels objectius del Pla d’Igualtat d’ERC és el d’establir els mecanismes de seguiment 
i avaluació del Pla. Per això ERC ha posat en marxa un aplicatiu tecnològic específic que 
aprendrem i utilitzarem per tal que la nostra activitat quedi registrada. 

 
 

Calendari reunions Secretaria de les Dones d’ERC Barcelona 2018 (1er semestre) 

 Gener             11 i 23 

 Febrer              8 i 20 

 Març                8 i 20 

 Abril                5 i 17 

 Maig                3 i 15 i 31 

 Juny               12 i 28 

 


