
Formació política per a Dones

Antecedents

Des de les primeres eleccions democràtiques 
a l’actualitat, la participació de les dones a la 
política ha augmentat progressivament. En 
aquest sentit l’aprovació de la Llei orgànica 
3/2007 d’Igualtat efectiva de dones i homes 
signi�ca un punt d’in�exió en la representació 
equilibrada de dones i homes.

En els prop de 40 anys de democràcia, les 
dones han tingut una presència cada cop més 
consolidada en tots els àmbits de la societat. 
En política local, s’avança molt lentament cap 
a l’equiparació entre dones i homes a l’hora 
d’accedir a llocs de màxima representació als 
consistoris catalans. El total d’alcaldesses 
actualment a Catalunya no arriba al 20% 
(19,09%) i les regidores representen un 
35,5%.

En aquest context cal treballar per 
incrementar la presència i permanència de les 
dones en els llocs de responsabilitat política 
municipal i situar el feminisme com a eix 
vertebrador de les polítiques municipals en 
tant que les polítiques d’igualtat de gènere 
són transversals a totes les àrees de govern 
local.

Feminismes
i política
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Objectius

Donar un nou impuls a la formació de dones 
polítiques de la demarcació de Barcelona amb 
la voluntat de contribuir a:

Ser un espai de referència per a les dones amb 
responsabilitat política i com una eina 
fonamental de coneixement per a la pràctica 
política i d’apoderament de les dones 
polítiques.

Fomentar la presència equilibrada de dones i 
homes en les polítiques locals.

Promoure la presència de les dones en els 
càrrecs de decisió i consolidar els seus 
lideratges. Incrementar la permanència de les 
dones a la política.

Impulsar la participació de les dones en tots els 
àmbits de responsabilitat de les polítiques 
locals. Trencar la segregació horitzontal.

Foment de la sororitat feminista, com a espai 
de coneixement i intercanvi, de teixir xarxa 
entre les dones que fan política. 

La formació és un pilar bàsic per ampliar i 
renovar els coneixements així com per 
potenciar les habilitats organitzatives i de 
lideratge. I en aquest sentit, volem potenciar el 
talent i les aportacions de les dones en la 
política local.

Les sessions comptaran amb un espai per 
compartir, intercanviar i teixir xarxes entre totes 
les participants. Un espai de sororitat i 
coneixença.

Aquest primer cicle estarà destinat 
exclusivament a dones. L’objectiu és apoderar 
i dotar de més eines per seguir liderant el 
canvi als seus municipis.

Tània Verge, professora de Ciència Política i 
directora de la Unitat d'Igualtat a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF).

Es planteja fer tres sessions formatives a les 
dates següents:

Divendres, 26 d’octubre de 2018. 
Dijous, 15 de novembre de 2018.
Divendres, 18 de gener de 2019.

LLoc: Espai Francesca Bonnemaison, Aula 306. 
Horari: de 10 a 14 h.

Sessions

En aquesta primera sessió es parlarà de com 
sovint la veu de les dones és silenciada. 
Comptarem amb la presència de diferents 
persones expertes amb trajectòries vitals
i socials que han trencat sostres de vidre.
 
Ponents:

Fina Rúbio Serrano, presidenta de la Fundació 
Surt i de Dones Directives i Professionals
de l'Acció Social.

Anna Manso Munné, escriptora i guionista.

Segona sessió. Feminisme i lideratge polític. 

Una segona sessió on es parlarà del lideratge, 
si existeix una forma de liderar i gestionar en 
femení, i de com la incorporació d’una mirada 
feminista ens ajuda a anar més enllà. Hi 
participaran referents feministes teòriques
i professionals que treballen sobre el lideratge 
femení.

Ponents:
Marcela Lagarde, catedràtica de la Universitat 
Nacional Autònoma de Mèxic.

Aquesta darrera sessió estará dirigida a 
ensenyar diferents tècniques de comunicació
i bones pràctiques en comunicació amb 
perspectiva de gènere. En aquest cas 
comptarem amb l’expertesa de 
comunicadores, analistes del discurs amb 
perspectiva de gènere.
 
Ponents:
Isabel Muntané, Rodríguez, periodista, sòcia 
fundadora d’Almena Cooperativa Feminista
i codirectora del Postgrau i del Màster Gènere
i Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB).

Amanda Alexanian, coordinadora de projecte i 
formadora d’Almena Cooperativa Feminista

Tercera sessió. Fer-nos escoltar: 
comunicació per a dones en política. 

Primera sessió. La veu de les dones. 


