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Evolució de les adhesions a la xarxa DDiPAS
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1. Estat actual de la xarxa
DDiPAS | Junta de Govern

Membres actuals de la Junta de Govern
(elegides en assemblea el juny de 2014)

Fina Rubio, presidenta
Sonia Fuertes, vicepresidenta
Gemma Altell, secretària
Astrid Domènech
Esther Juan
Núria Valls
Sara Berbel
Teresa Crespo

2. Activitats DDiPAS |
Premi ASPÀSIA

Premi
ASPÀSIA
en defensa
de l’equitat
de gènere

Al gener de 2015 es convoca la tercera edició del Premi
ASPÀSIA en defensa de l’equitat de gènere, que
té per objectiu valorar la trajectòria vital i professional de
persones que hagin afavorit l’equitat de gènere i hagin
treballat en defensa de l’apoderament de les dones.
Es convoca conjuntament amb l’Observatori del Tercer
Sector i compta amb la col·laboració de la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
El guardó es lliura el març de 2015 i
reconeix la trajectòria professional de
Fatima Ahmed (Tetuan, 1967) a favor
de l’empoderament de les dones
immigrades a Catalunya, i
específicament al barri del Raval de
Barcelona, a través de l’Associació
Sociocultural Ibn Batuta (1996-2012) i
l’Associació Intercultural Diàlegs de
Dona, de la qual és cofundadora i
presidenta des de 2013. | Crònica al blog

2. Activitats DDiPAS |
3ª Jornada

El 26 de març de 2015 se celebra la

3ª Jornada DDiPAS: ‘Construïm
equitat de gènere des de l’acció
social’. Inclou una taula de diàleg amb
la participació de:
•
•

•
•

•

Betlem Cañízar Bel, activista feminista,
membre de Ca la Dona
Marina Subirats Martori, catedràtica emèrita
de sociologia a la UAB, especialitzada en
educació i dones
Esther Sánchez Torres, professora de dret
del treball a ESADE i consellera sènior de
Baker&McKenzie
Màrius Domínguez Amorós, professor de
sociologia a la UB, especialitzat en indicadors
socials, ús del temps i gènere
Sara Berbel Sánchez, membre de la Junta de
Govern de DDiPAS

2. Activitats DDiPAS |
3r i 4t Diàleg

El mes de juny de 2014 de celebra
el 3r Diàleg DDiPAS: ‘Equitat i qualitat de
vida: nova gestió del temps en la vida
quotidiana’ i el novembre de 2015
el 4t Diàleg DDiPAS: ‘Com ens visibilitzem
públicament les dones del tercer sector?
Incidència, política i àmbit social’.

Crònica del 3r Diàleg DDiPAS

2. Activitats DDiPAS |
Taller de lideratges

El juny de 2015 organitzem un taller
d’empoderament per a dones professionals de
l’acció social amb el títol ‘Lideratges que
transformen’. L’imparteix Sara Berbel,
doctora en psicologia social i experta en
temàtiques de gènere.

2. Activitats DDiPAS |
Estudi sobre organització
del temps al tercer sector

El setembre de 2015 iniciem un nou projecte sobre
‘Noves organitzacions del temps al tercer sector’.
• A través del finançament de l’Ajuntament de Barcelona
realitzem un estudi amb l’objectiu de conèixer la situació
de l’organització horària al tercer sector i les necessitats
dels i les professionals de les entitats socials en la gestió
del temps per a la vida personal, familiar i
professional.
• Es tracta de la primera fase del projecte, que desitgem
poder seguir desenvolupant el 2016 a través de proves
pilot a entitats que incorporin noves mesures que facilitin
l’equitat de gènere.

3. Posicionaments i
incidència

• Març 2015 | ‘Quina societat volem les dones
professionals del tercer sector?’
En el marc de la 3a Jornada DDiPAS presentem aquest
document (PDF) per a la construcció de l’equitat de
gènere des de l’acció social.

•

Març 2015 | INSOCAT: ‘Crisi, gènere i pobresa’

Col·laborem amb l’informe INSOCAT (PDF) monogràfic
sobre l’impacte de la crisi en les dones.

• Setembre 2015 | ‘Reflexions i propostes en
l’àmbit de les polítiques socials’
Fem aportacions amb perspectiva de gènere al
document de propostes (PDF) que elabora ECAS per a
les eleccions del 27 de setembre al Parlament de
Catalunya.

3. Posicionaments i
incidència | Mitjans
Recull d’articles als mitjans de comunicació
entre juny de 2014 i novembre de 2015

•
•

•

•
•
•
•

‘Treballadores pobres, vides precàries’,
article de Fina Rubio (octubre 2015, Ara)
‘Salut mental i gènere: visibilitzant les
dones’, article d’Andrea Valls (octubre
2015, Fan News Club)
‘Lideratges que transformen des de l’acció
social’, article de Sara Berbel (juliol 2015,
Social.cat)

‘Esperança i algunes decepcions’, article de Teresa Crespo
(octubre 2015, El Periódico de Catalunya)
‘Feminització de la pobresa’, article de Fina Rubio
(octubre 2014, El Punt Avui)
‘Salut mental i perspectiva de gènere, enriquint la mirada’,
article de Sonia Fuertes (octubre 2014, portal Social.cat)
‘Assetjament sexual a dones directives, una violència invisibilitzada’,
article de Gemma Altell (novembre 2014, Social.cat)

3. Posicionaments i incidència |
Representativitat i reunions
institucionals

La xarxa DDiPAS representa ECAS a:
•

Consell Municipal de les Dones (Ajuntament de Barcelona),
amb la participació de Gemma Altell

•

Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb la
participació de Gemma Altell

•

Taula de treball contra la feminització de la pobresa,
amb la participació de Gemma Altell

Entre de juny de 2014 i novembre de 2015 ens hem reunit amb:
•

Tona Gusi i Elena Sintes, Direcció General de Temps i
Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona (novembre i
desembre 2014)

•

Gala Cortadellas, Mª Rosa Pons i Olga Arisó, Regidoria de
Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona (maig 2015)

•
•

Núria Balada, Institut Català de les Dones (maig 2015)
Ricard Fernández, gerent de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona (octubre 2015)
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