
Les dones 
com a agents de 
transformació 
de la ciutat de 
Barcelona

II CONGRÉS 
DE DONES 
DE BARCELONA

Dones

Presencialment
En dos nivells de debats:

De ciutat
 Consells de Ciutat 
 Altres entitats de la ciutat 
 Dones a títol individual

De Districte
 A través dels Consells de Dones 

 de Districte

A través de la web del II Congrés  
www.bcn.cat/congresdones09

Inscripció gratuïta 

Divendres 16 d’octubre 

De 10.00 h a 18.00 h 
Lliurament d’acreditacions

18.00 h 
Inauguració
Conferència d’obertura:
«30 anys de la CEDAW» 

21.00 h 
Activitats culturals

Dissabte 17 d’octubre 

9.30 h a 11.30 h
Diàleg: «Passat, present i futur de les
polítiques de gènere de Barcelona»

11.30 h a 12.00 h 
Pausa cafè

12.00 h
Debat dels 4 eixos temàtics: 
«Les dones com a agents 
de transformació de la ciutat 
de Barcelona»

14.00 h a 16.00 h
Dinar

16.00 h a 18.00 h 
Presentació de les conclusions 
dels debats i propostes de futur

18.00 h a 18.30 h 
Descans amb refrigeri

18.30 h a 20.00 h
Cloenda 
Festa final

El 2009, Barcelona s’expressa en femení

PROGRAMA PROVISIONAL DEL II CONGRÉS 
DE LES DONES DE BARCELONA - CCIB

El 2009, participa al II Congrés 
de les Dones de Barcelona!

COM PARTICIPAR-HI?

16 i 17
d’octubre
de 2009

Centre de 
Convencions 
Internacional 
de Barcelona 
(CCIB)-Fòrum



Si esteu interessades a rebre informació 
i participar en el II Congrés de Dones 
de Barcelona, teniu tres vies per fer-ho:

- Ompliu aquesta butlleta i envieu-la 
 per correu postal a
 II Congrés de Dones de Barcelona
 Regidoria de Dones i Joventut 
 Pl. Sant Miquel, 1, 3a planta
 08001 Barcelona

- Envieu un correu electrònic a l’adreça 
congresdones09@bcn.cat

 indicant les dades de la butlleta.

- Visiteu la web 
 www.bcn.cat/congresdones09

Organitzat per:
Ajuntament de Barcelona – Regidoria 
de Dones i Joventut  
Consell de les Dones de Barcelona
Consell de Dones de Ciutat Vella
Consell de Dones de l’Eixample
Consell de Dones de Sants-Montjuïc
Consell de Dones de Les Corts
Consell de Dones de Sarrià-Sant Gervasi
Consell de Dones de Gràcia
Consell de Dones d’Horta-Guinardó
Consell de Dones de Nou Barris
Consell de Dones de Sant Andreu
Consell de Dones de Sant Martí

BUTLLETA PER REBRE INFORMACIÓ 
DEL II CONGRÉS DE  DONES DE BARCELONA

NOM I COGNOMS

ADREÇA

Segons el que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció  de dades personals, us informem que les vostres dades 
personals incloses en aquest formulari seran incorporades en un 
fitxer propietat de l’Ajuntament de Barcelona – Regidoria de Dones 
i Joventut amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció 
i enviar-vos informació del II Congrés de Dones. Amb la vostra 
signatura, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin 
les vostres dades personals segons les finalitats exposades.  
En cas contrari, marqueu la casella amb una creu.

En tot moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició adreçant-vos a Regidoria de Dones i Joventut, 
Pl. Sant Miquel, 1, 3a planta, 08001 Barcelona

TELÈFON

ANY DE NAIXAMENT

CORREU ELECTRÒNIC

NOM DE L’ENTITAT

NOM DEL CONSELL

L’Ajuntament de Barcelona, 
continuant la iniciativa empresa 
el 1999 amb el I Congrés de les 
Dones de Barcelona, convoca 
el II Congrés de les Dones de 
Barcelona, amb la voluntat de
 treballar per una ciutat de dones 
i homes lliures, on prevalgui 
la diversitat i la igualtat 
d’oportunitats; 

 aconseguir que les dones 
s’incorporin a la ciutat amb 
plens drets per fer una societat 
vertaderament democràtica 

i representativa;
 fomentar i consolidar 

 la participació i l’associacionisme 
 de les dones. 

COM
Impulsar un procés participatiu 
per definir el model de ciutat 
des d’una perspectiva de gènere 
i, així, construir les polítiques 
municipals de les dones del futur. 
El fil conductor serà «Les dones 
com a agents de transformació 
de la ciutat de Barcelona».

Aquest procés participatiu culminarà 
el 16 i 17 d’octubre amb la celebració 
del II Congrés de Dones de Barcelona.
 
QUI 
 Entitats de dones i entitats 
feministes de la ciutat 

 Dones no associades
 Entitats de la ciutat interessades 

 en els temes de dones

 
Debat dels eixos temàtics

La idea central del Congrés 
«Les dones com a agents 
de transformació de la ciutat 
de Barcelona» es desenvoluparà 
a través de 4 eixos temàtics:

 Les dones transformen des de 
 la  ciutadania

 Les dones transformen des dels 
 temps i els treballs

 Les dones transformen des de 
 la cultura

 Les dones transformen des de   
 l’espai públic i la vida quotidiana
 
Per debatre els 4 eixos temàtics 
disposarem de quatre documents que 
duran per títol «Apunts per al debat» 
i que seran el suport per a cadascun 
dels eixos, que es presentaran en els 
diferents espais de participació.

Les propostes es recolliran en 
un document que es presentarà 
en el marc del II Congrés.

Si ets Dona i vius a Barcelona, ara és el moment de compartir 
les teves idees i les teves propostes

PROCÉS PARTICIPATIU DEL II CONGRÉS 
DE LES DONES DE BARCELONA

ETS MEMBRE D’ALGUNA ENTITAT I/O CONSELL? 

      SI               NO

QUINS EIXOS TEMÀTICS T’INTERESSEN?:

       LA CIUTADANIA                 ELS TEMPS I ELS TREBALLS

       LA CULTURA                        L’ESPAI PÚBLIC I LA VIDA QUOTIDIANA


