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Presentació 
 
L’Institut Català de les Dones, adscrit al Departament de Benestar Social i Família, és l’organisme de 
l’Administració de la Generalitat encarregat de dissenyar, impulsar, coordinar i avaluar les polítiques de 
dones i per a les dones. Aquestes polítiques es recullen i tradueixen en plans interdepartamentals, que són 
aprovats pel Govern, amb el compromís i el consens de tots els departaments. 
 
El pla de polítiques de dones és el full de ruta del Govern per a l’aplicació de la transversalitat de la 
perspectiva de gènere i de les dones en la seva acció política i administrativa, i el document on es manifesta 
el compromís de tots els departaments de crear o mantenir els dispositius necessaris per garantir un marc 
favorable que permeti continuar desenvolupant les actuacions que facin avançar en aquest àmbit. 
 
Les funcions de l’Institut Català de les Dones són: 

 Elaborar i proposar les directrius sobre polítiques de dones.  
 Dissenyar, coordinar, impulsar i fer el seguiment del Pla de Polítiques de Dones.  
 Dissenyar, executar i avaluar els programes d’actuació del Departament en matèria de polítiques de 

dones, d’acord amb les directrius establertes al Pla de Polítiques de Dones.  
 Coordinar i avaluar l’execució dels acords fruit de les relacions entre l’Institut Català de les Dones, 

entitats i organismes catalans, de l’Estat espanyol i d’organismes d’igualtat d’altres comunitats 
autònomes en règim bilateral o multilateral en els diferents programes d’igualtat d’oportunitats.  

 Coordinar, fer el seguiment i supervisar els programes i les actuacions dels diferents departaments i 
organismes de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les polítiques de dones, d’acord amb les 
directrius establertes al Pla de Polítiques de Dones.  

Línies estratègiques 
En el marc del desplegament del Pla de Polítiques de Dones 2008-2011, les línies estratègiques de l’ICD 
l’any 2011 han estat: 

1. Augmentar les accions encaminades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes al conjunt 
de la societat catalana 

2. Incrementar el valor i visibilització de l’emprenedoria, carrera professional i talent femení en el 
mercat de treball 

3. Millorar la coordinació interdepartamental en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i 
homes 

4. Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista 
 
Estructura, organització i mitjans 

Organigrama 
Departament de Benestar Social i Família  

 Institut Català de les Dones 
 Presidència 

 Direcció Executiva 
 Gerència 

 Oficina de Comunicació 
 Informàtica 
 Àrea Economicoadministrativa 
 Àrea de Promoció d’Activitats i Entitats 
 Centre de Documentació 
 Àrea de Planificació i Seguiment del Pla d’Actuació del Govern 
 Seu territorial de Barcelona 
 Seu territorial de Girona 
 Seu territorial de Lleida 
 Seu territorial de Tarragona 
 Seu territorial de Terres de l’Ebre 
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Personal 
 
 A 31 de desembre de 2011, l’Institut Català de les Dones compta amb una plantilla de 50 persones.  
La distribució del personal de l’ICD és la següent: 
 
Taula 1 - Distribució del personal per cossos 
 

Unitats Directives 
Alts 

Càrrecs A B C D E TOTAL 
% per 

unitats 
Presidenta/Directora 2           2 4,00% 
Activitats   1   2     3 6,00% 
Centre Documentació     2   1   3 6,00% 
Economicoadministrativa   4 1 4 1 1 11 22,00% 
Informàtica     1 1     2 4,00% 
Oficina Inf. Barcelona   1   1 1   3 6,00% 
Oficina Inf. Girona     2       2 4,00% 
Oficina Inf. Lleida     2       2 4,00% 
Oficina Inf. Tarragona   1 1       2 4,00% 
Oficina Inf. Terres de l'Ebre     3       3 6,00% 
Planificació i Seguiment del Pla   7 1 2     10 20,00% 
Premsa   2         2 4,00% 
Recepció i Registre           2 2 4,00% 
Secretaria       1 2   3 6,00% 
Total personal 2 16 13 11 5 3 50 100,00%
         

% per cossos laborals 4,00% 32,00% 26,00% 22,00% 10,00% 6,00% 100,00%  

 
 
 
Taula 2 - Distribució del personal per territori 
 
 
ÀMBIT TERRITORIAL Persones 
BARCELONA 41
GIRONA 2
LLEIDA 2
TARRAGONA 2
TERRES DE L’EBRE 3
Total Personal ICD 50 

 
 
 
 
 
L’any 2010 s’ha gestionat un 1 procés de selecció que ha estat ofertat a través del portal Època. 
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Pressupost 
El pressupost inicial gestionat durant el 2011 ha estat de  9.875.300,20 €: 
 
Taula 3 - Pressupost 2011  per capítols 
 

 
S’han tramitat 5 expedients de transferència 
pressupostària, 1 expedient d’incorporació de 
romanents, 1 expedient de reconeixement de deute i 
s’han gestionat 6.523 documents comptables a 
través de la plataforma GECAT 
 
 
 

 
 
 
 
Pressupost de recursos humans 
S’ha gestionat un pressupost final de 1.947.046,62 € d’acord amb el quadre resum següent: 
 
Taula 4 - Distribució Capítol 1  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Peticions de règim interior i personal 

Durant l’any 2011 s’han tramitat les peticions següents: 
 

− 43 peticions de fotocòpies i/o enquadernacions 
− 140 peticions de material d’oficina  

  Pressupost inicial Pressupost final 
 Capítol 1  2.615.060,20 2.008.060,20
 Capítol 2  1.290.620,00 1.067.827,33
 Capítol 4  5.890.600,00 7.589.410,89
 Capítol 6  78.020,00 78.020,00
 Capítol 8  1.000,00 € 1.000,00
 Total  9.875.300,20 10.744.318,42

  Import  
 Retribucions personal ICD  1.584.050,70 € 
 Productivitat   24.194,45 € 
 Seguretat Social i Muface  338.801,47 € 
 Aportació al Pla de Pensions  0 € 
 TOTAL CAPÍTOL 1  1.947.046,62 € 

Productiv itat  
Seguretat Social i 
Muface; 17,40%

Retribucions 
personal ICD

81,36%

Productiv itat 
1,24%
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− 47 peticions del servei de missatgeria. 
− 143 peticions de material de difusió  
− 30 peticions de publicacions. 
− 170 peticions de reserva de sales 

 
I els següents registres: 
 

− 4.501 registres d’entrada 
− 2.081 registres de sortida 

 

Convenis i contractacions 

L’any 2011 des de l’Institut Català de les Dones s’han tramitat 10 convenis amb diferents organismes i/o 
entitats dels quals s’han signat 7 per un import total de 175.671,20 euros. 
 
Durant l’any 2011 s’han tramitat 6 expedients de contractació administrativa per executar al 2012 per un 
import total de 679.716,95 euros (Iva inclòs). S’han tramitat 35 expedients de proposta de despesa per 
contractació menor. L’import total són 337.699,03 euros. 
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Desenvolupament de les línies estratègiques 

1. Augmentar les Accions encaminades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes al conjunt de 
la societat catalana. 

Informes d’impacte de gènere. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 36 la Llei 13/2008 i l’article 64.3.de la Llei26/2010, s’han elaborat i tramitat 221 i 
informes interdepartamentals d’impacte de gènere sobre disposicions de caràcter general. 
 
Taula 5 - Informes d’impacte de gènere per departaments 
 
Departaments Total 
Presidència 40 
Governació i Relacions Institucionals 13 
Economia i Coneixement 31 
Ensenyament 18 
Salut 22 
Interior 18 
Territori i Sostenibilitat 12 
Cultura 13 
Agricultura,Ramaderia,Pesca,Alimentació i Medi Natural 14 
Empresa i Ocupació 9 
Benestar Social i Família 21 
Justícia 8 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 2 
 
 
 

Distribució per departaments18,1%

5,9%

14,0%

8,1%
10,0%

8,1%

5,4% 5,9% 6,3%
4,1%

9,5%

3,6%

0,9%

PRE GRI EC ENS SLT INT TS CLT ARP EO BSF JUS CAC
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Subvencions a Ens Locals 

Durant l’any 2011 en el marc de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les 
despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones (Resolució 
ASC/190/2010, de 22 de gener, DOGC núm. 5560 de 04.02.2010), s’ha atorgat subvenció a 342 projectes per un 
import total de 518.777€. 
 
D’acord amb les bases s’han subvencionat els supòsits següents: 
 
A. Disseny i elaboració d'un pla de polítiques de dones, aprovat per l'òrgan de govern de l'ens local abans del termini de 
justificació d'aquesta convocatòria. Aquest pla ha d'incloure una diagnosi i especificar-ne la vigència, que ha de ser com 
a mínim de tres anys.  
 
B. Implementació de projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones: 
B.1. Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre. 
B.2. Programació anual d'activitats adreçades a les dones. 
B.3. Elaboració de materials i/o accions de sensibilització. 
B.4. Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones. 
B.5. Projectes de recerca vinculats amb les dones del territori. 
B.6. Programa d'incorporació del treball transversal i de la perspectiva de gènere al si de l'organització municipal o 
supramunicipal. 
 
Subvencions a universitats 
 
A la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a fomentar la realització d’activitats formatives, en 
matèria d’estudis de gènere i de les dones, i per a projectes de desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i 
homes, per al període 2010-2011. (Resolució ASC/1148/2010, de 6 d’abril, DOGC núm. 5611 de 20.04.2010) es van 
presentar 125 sol·licituds (104 universitats públiques i 21 universitats privades) amb un total de 128 projectes. L’any 
2011 s’ha atorgat ajut a 105 projectes per un import total de 587.896,85€. 
 
D’acord amb la convocatòria pública eren subvencionables, en el cas de treball de recerca i activitats formatives,  els 
supòsits amb les temàtiques prioritàries següents: 
 

1. Indicadors no sexistes ni androcèntrics. 
2. Polítiques econòmiques i pressupostos públics. 
3. Ciència i tecnologia. 
4. Medi Ambient. 
5. Diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya. 
6. Nous formats artístics i comunicatius. 
7. Violència masclista. 

 
Els projectes de desplegament de plans d’igualtat d’oportunitats a les universitats han d’impulsar actuacions adreçades 
al personal docent al personal d’administració i serveis i a l’alumnat en relació amb les temàtiques que s’especifiquen a 
continuació: 
 

1. Sensibilització en relació amb el sexisme i l’androcentrisme. 
2. Igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’accés al món laboral, les condicions de treball i la promoció 

professional. 
3. Organització de les condicions de treball amb perspectiva de gènere. 
4. Promoció de la perspectiva de gènere i de les dones en els plans d’estudi, els currículums i la recerca. 
5. Representació equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions. 
6. Violència masclista.  

 
D’acord amb la convocatòria pública s’han subvencionat els supòsits següents: 
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A. Recerca: 
 

• Universitats privades: 
 Proposats per l’any 2011, un total de 13 projectes per un valor de 69.188,60€. 
 Denegats per l’any 2011, 2 projectes. 

 
• Universitats públiques: 

 Proposats per l’any 2011, un total de 59 projectes per un valor de 264.137,25€. 
 Denegats per l’any 2011, un total de 13 projectes. 

 
 

B. Formació: 
 S’han atorgat per l’any 2011, un total de 25 projectes per un valor de187.783,00€. 
 S’han denegat per l’any 2011, un total de 6 projectes. 
 1 projecte fora de termini. 

 
C. Desplegament del pla d’igualtat d’oportunitats: 

 S’han atorgat per l’any 2011, un total de 8 projectes per un valor de 66.788,00€. 
 

 
Subvencions a persones físiques 
 
A la convocatòria de subvencions per a la concessió de beques per a la realització de treballs de recerca en matèria 
d’estudis de gènere i de les dones relacionats amb els àmbits de competències de l’Institut Català de les Dones per al 
període 2010-2011 (Resolució ASC/1801/2010, de 25 de maig, DOGC núm. 5646 de 09.06.2010), es van presentar 121 
sol·licituds de beca amb un total de 121 projectes. L‘any 2011 s’ha atorgat ajut a 45 projectes per un import total de 
106.271.09€. 
 
Es consideren temàtiques prioritàries dels treballs de recerca les següents: 

 Indicadors no sexistes ni androcèntrics. 
 Polítiques econòmiques i pressupostos públics. 
 Ciència i tecnologia. 
 Medi ambient. 
 Diversitat territorial de la situació de les dones a Catalunya. 
 Nous formats artístics i comunicatius. 
 Violència masclista. 

 
D’acord amb la convocatòria pública s’han subvencionat els supòsits següents: 

 S’han atorgat per l’any 2011, un total de 45 projectes per un valor de 106.271,09€. 
 S’han denegat per l’any 2011, un total de 72 projectes. 

 

Subvencions a entitats 

Durant l’any 2011 s’han presentat 794 sol·licituds de subvenció i s’han atorgat 690 en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a la realització de projectes d’utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i 
homes (resolució BSF/1045/2011, de 26 d’abril, DOGC núm. 5870 de 03.05.2011), per un import total de 1.039.953 
euros. 
 
D’acord amb la convocatòria pública eren subvencionables els supòsits següents:  
 

- Projectes els objectius dels quals s’emmarquin dins de les àrees d’actuació de l’Institut Català de les Dones, en 
concret, es dóna suport a les línies següents:  
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A) Projectes generals amb un pressupost màxim de 2.500 euros, que fomentin el teixit associatiu de dones al 
territori, presentats per aquelles entitats que proposen actuacions adreçades a potenciar la interrelació de 
les dones (amb un màxim d’un projecte) 

B) Projectes generals amb un pressupost superior a 2.500 euros o projectes específics que realitzi l’entitat, 
relacionats amb els àmbits de competència de l’Institut Català de les Dones (amb un màxim d’un projecte) 

 
 
Contractes programa amb els ens locals per al desplegament i manteniment dels Serveis d’informació i atenció 
a les dones (SIAD). 
 
 
Els SIAD són serveis que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la 
vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. La Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista defineix el nou context de treball i el desenvolupament territorial d’aquests serveis i estableix els SIAD com a 
serveis que incrementen l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció de les 
situacions de violència masclista. 
 
Durant l’any 2011 s’han signat 100 contractes programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Institut 
Català de les Dones i els ajuntaments i consells comarcals en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones, per 
un import total de 2.821.079,13€. 
 
Enguany l’ICD ha posat en marxa una eina informàtica per a la gestió dels Serveis d’informació i atenció a les dones. 
Aquesta eina té per objectiu facilitar la gestió de les consultes que reben els SIAD i d’aquesta manera, a través de la 
sistematització de les dades de la seva operativització, es podrà conèixer més fàcilment quines són les demandes 
formulades per les dones usuàries a partir de l’anàlisi estadístic. 
 
Formació al personal de les administracions.  
 
En col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Institut Català de les Dones  ha ofert al personal 
de les administracions públiques de Catalunya  1 curs i 1 jornada: 

− Curs Eines per a un diagnòstic i anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere. 

− Jornada de presentació de la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la 
Generalitat, en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística. 

 
Exposicions itinerants 
 
Al llarg de l’any 2011, han itinerant pels diferents municipis de Catalunya un total de 248 exposicions, més 9 al vestíbul 
de l’ICD a Barcelona.  
 
 
S’ha gestionat un conveni amb el Departament de Cultura pel qual l’ICD ha cedit en ús un total de 15 títols, dels quals 
han rebut un joc de cada. A partir del 2012, mitjançant el Servei de Biblioteques, gestionaran aquestes exposicions en 
moltes biblioteques de tot el territori de Catalunya.  
 
S’ha realitzat un estudi dels circuïts de gestió de les exposicions per a la seva millora.  
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Taula 6 – Itinerància de les exposicions 
 

Exposicions  
Itineràncies 
2011 

Dones sindicalistes 3 
Frederica Montseny 1905-1994 6 
Fotògrafes pioneres a Catalunya 7 
Artistes catalanes del dibuix i la pintura 10 
Dones de ciència 6 
Dones grans, grans dones 30 
Els feminismes de Feminal 7 
Maria Teresa Vernet i Real, compromís de gènere i 
modernitat 0 
Una literatura pròpia, dones escriptores 16 
Dones d'empresa 22 
Mercè Rodoreda 5 
Simone de Beauvoir, feminista i escriptora 11 
Veïnes ciutadanes 13 
La lluita per l'oportunitat de viure 33 
Quin temps tenim? L'organització de la vida quotidiana 28 
Rosa Leveroni 6 
Violència masclista en la parella: desmuntem mites? 45 
  
TOTAL 248 
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Els feminismes de Feminal

Maria Teresa Vernet i Real, compromís de gènere i
modernitat

Una literatura pròpia, dones escriptores
Dones d'empresa

Mercè Rodoreda
Simone de Beauv oir, feminista i escriptora

Veïnes ciutadanes
La lluita per l'oportunitat de v iure

Quin temps tenim? L'organització de la v ida quotidiana

Rosa Lev eroni
Violència masclista en la parella: desmuntem mites?
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Campanya Els jocs ensenyen a créixer. 
 
El mes de desembre es va dur a terme una campanya per a la transmissió de valors a través de les joguines mitjançant 
la difusió, al web i al Butlletí de l’ICD, d’unes recomanacions sobre l’adquisició i l’ús de les joguines. Les joguines també 
poden ser una via de transmissió de sexisme i de perpetuació de rols tradicionals i limitadors. 
 
Jornades 
 
Dia internacional de les Dones: 
 
El 8 de març es va organitzar, al Palau de la Generalitat, un acte institucional per commemorar  els 100 anys de 
celebració històrica del Dia Internacional de les Dones. Hi van ser presents,  la presidenta de l’Institut Català de les 
Dones que va llegir la Declaració Institucional del Govern de la Generalitat i el President de la Generalitat i es va fer 
un recital de poemes i cançons a càrrec de Celdoni Fonoll i Llol Beltran. Hi van assistir més de 400 persones 
representants del món polític, associacions de dones i  emprenedores. 
  
A Lleida l’acte va tenir lloc el 8 de març i va comptar amb la conferenciant Maria Antònia Jarné, professora d’història 
contemporània de la Universitat de Lleida. A  Tortosa , i conjuntament amb l’Ajuntament, el 8 de març, Conxa Llinàs,  
catedràtica de filosofia i membre del Consell de Dones de l’Hospitalet del Llobregat, va fer una conferència.  A Girona, 
el dia 9 de març, la conferència va anar a càrrec de Natàlia Molero, periodista.  I a Tarragona, Berta Ramons, 
periodista,  va fer la seva conferència el 10 de març.  
 
El títol de les conferències va ser :”100 anys de celebració històrica del Dia Internacional de les Dones”. 
 
“Complicitats”. Homenatge a Montserrat Roig i M. Aurèlia Capmany.  
 
En col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, l' Institut de Cultura de Barcelona i el PEN Català, el dia 27 
d’octubre es fa organitzar al Palau de la Virreina un acte de commemoració dels vint  anys de la desaparició de les dues 
escriptores 
 
Durant l’acte es fa fer la projecció del vídeo “Retrats paral·lels”, realitzat en base a fragments d’entrevistes realitzades a 
les dues escriptores, seguida d’una taula rodona moderada per la poeta Àngels Gregori i amb la participació de l’editor i 
escriptor Josep M. Castellet, l’autora Isabel Graña i la professora Dolors Oller. Finalment, es va fer una lectura 
dramatitzada de textos d’ambdues autores a càrrec de les actrius Carme Callol i Imma Colomer.  
 
Cicle de conferències “Veu de dona” 
 
Amb aquest cicle d’entrevistes l’ Institut pretén obrir el debat i la participació entre les dones significades de Catalunya 
que seran entrevistades per diferents professionals del món periodístic i el públic assistent. El 17 de novembre, Rita 
Marzoa va entrevistar Anna Tarrés, i el 15 de desembre, Josep Puigbó va entrevistar Maria Barbal. La programació 
tindrà continuïtat al llarg de 2012. 
 
Homenatge a Elisabeth Eidenbenz. “La maternitat d’Elna”   
 
En col·laboració amb el Memorial Democràtic i la companyia teatral Projecte Galilei, es va fer un acte públic amb 
l’objecte d’homenatjar  a Elisabeth Eidenbenz en l’any de la seva mort. Eidenbenz, reconeguda amb una Creu de Sant 
Jordi l’any 2006 per la seva tasca a favor de les dones i els infants, va organitzar una maternitat a la població francesa 
d’Elna on va atendre dones embarassades dels camps de refugiats de la Guerra Civil espanyola. 
  
L’acte  va tenir lloc el 16 de novembre  al SAT i va consistir en la projecció d’imatges de l’exposició La Maternitat d’Elna, 
bressol de l’exili, realitzada pel Memorial Democràtic, seguida d’una conferència sobre la figura d’Elisabeth Eidenbenz a 
càrrec de la historiadora i autora de l’obra “La Maternitat d’Elna”, Assumpta Montellà. L’acte es va tancar amb una  
actuació musical de l’actriu Rosa Galindo i el músic Luc Olivier Sánchez. 
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Tallers de Formació en TIC 
 
Amb l’objectiu de fomentar l’ús d’Internet com a mitjà de comunicació i de visibilització de la producció de continguts 
creats per dones, l’ Institut Català de les Dones en col·laboració amb Dones en Xarxa, va organitzar  un Taller de 
formació en TIC’ s (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) adreçat a les dones. En aquesta jornada es planteja 
dotar a les participants,  de diferents eines i introduir-les en diverses estratègies perquè puguin realitzar activisme  en la 
xarxa amb perspectiva de gènere.  
 
EL taller es va dur a  terme a les següents poblacions: Manresa (21 d’octubre), Lleida (25 d’octubre), Tortosa (30 de 
novembre), i La Seu d’Urgell (15 de novembre), 
 
 
Concurs de microrelats 
 
El 2011 es va convocar la primera edició del Premi “420 caràcters per unes relacions en igualtat”, dotat de tres premis 
en vals bescanviables per llibres i material, en la cooperativa ABACUS. El concurs presenta la novetat del format de 
presentació a través de la xarxa social Faceboock. 
 
Eva Algans, Marta Benavides i Assumpció Guardiola han estat les guanyadores del primer, segon i tercer premi, 
respectivament 
 
Agenda Dones al dia 
 
S’ha realitzat la promoció d’aquesta eina de la web que te per objecte permetre fer difusió dels actes realitzats per les 
associacions de dones, ens locals, universitats, entitats diverses i de tota la ciutadania adreçades o relacionades amb 
les dones. 
 
S’ha dinamitzat aquesta eina fent una tramesa electrònica i s’ha incrementat el nombre d’entrades, en l’actualitat hi ha 
un promig de 30 - 40 registres mensuals a Barcelona. 
 
Guia d’entitats 
 
El mes de setembre de 2011  es va iniciar l’actualització de la Guia d’Entitats de Dones de Catalunya. En aquesta 
actualització es pretén assolir un recull d’informació actualitzat del teixit associatiu de dones a Catalunya, que permeti 
un bon nivell de comunicació a partir de les noves tecnologies de la informació. Després d’aquesta darrera actualització 
hi ha referenciades a la guia 1.230 entitats. 
 
 
 

2. Incrementar el valor i la visibilització de l’emprenedoria, la carrera professional i el talent femení en el 
mercat de treball 

 
 
Jornada “dona i tecnologia” 
 
En  col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, va  lloc el dia 13 de juliol al  Parlament de Catalunya amb 
l’objectiu d’analitzar la incorporació de les dones en el món de la tecnologia, la ciència, l’enginyeria i de les TIC, així com 
la rellevància de la seva participació per al món empresarial. 
 
En el marc de la jornada, la directora del Centre Europeu de Dones i Tecnologies (ECWT), Eva Fabry, va  presentar 
aquest organisme que tindrà un punt d’informació permanent a Barcelona. 
 
Col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de les Dones 
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Per tal de potenciar i coordinar la col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Instiut Català de les 
dones, i treballar en el disseny i la posada en marxa d’actuacions que visibiitzin i  potenciïn la emprenedoria, la carrera 
professional i el talent femení en el mercat de treball s’ha constituït una comissió tècnica mixta d’ambos organismes, 
aquesta comissió s’ha reunit al llarg de 2011 en quatre ocasions. 
 
Fruit d’aquest treball han estat la realització de dues sessions de treball sobre polítiques públiques i d’igualtat 
d’oportunitats de dones i homes en el mercat de treball, en les quals va participar el personal de l’ICD i les seves 
coordinadores territorials.  
 
 

3. Millorar la coordinació interdepartamental en l’àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes 
 
Pla de polítiques de dones 2008-2011 
 
Durant l’any 2011 ha continuat el desenvolupament, la coordinació i el seguiment del Pla de Polítiques de Dones 
2008-2011, mitjançant diferents eines metodològiques o mecanismes de coordinació:  
 
Comissió interdepartamental per a la igualtat d’oportunitats 
La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Oportunitats és l’espai de coordinació entre l’Institut Català de les 
Dones i tots els departaments i organismes que configuren l’Administració de la Generalitat per al desplegament dels 
plans de polítiques de dones. L’any 2011 s’ha constituït la nova Comissió amb els nous representants dels 
departaments, i en aquesta primera reunió es van exposar les línies estratègiques dels Govern de la Generalitat en 
l’àmbit de les polítiques de dones  
 
Comissió tècnica de seguiment i avaluació del Pla 
La Comissió Tècnica de Seguiment del Pla d’acció i Desenvolupament de Polítiques de Dones és l’òrgan tècnic de la 
Comissió Interdepartamental i té per objectiu coordinar les actuacions del Pla i fer-ne el seguiment. Durant el 2011 
aquesta comissió s’ha reunit en una ocasió. 
 
Al llarg de l’any 2011, s’ha treballat en el seguiment del pla i també en la seva avaluació, mitjançant la recollida 
d’informació quantitativa per tal d’avaluar el grau d’execució de les actuacions i també mitjançant el treball de camp i 
d’anàlisi adient per poder avaluar l’avanç en l’impuls de la transversalitat de gènere. 
 
Treball interdepartamental Fons Europeus: 
 
Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 
 
L’ICD va assistir a la reunió del Comitè de seguiment del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, que va 
aprovar l’informe d’execució de l’anualitat 2010 i la proposta de modificació del Programa Operatiu i dels criteris de 
selecció d’operacions.  
 
 
Comitè de seguiment del Programa Operatiu FSE Catalunya 
 
L’ICD va assistir a la reunió del Comitè de seguiment del Programa Operatiu FSE Catalunya en la que es va aprovar 
l’informe anual d’execució de l’anualitat 2010, i es va tractar de la situació del Programa operatiu i també dels criteris de 
selecció de les operacions. 

Comitè de Seguiment del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2017-2013 
L’ICD ha participat com a vocal en una nova reunió del Comitè, creat al juny de 2008, en la que es va fer el seguiment 
de l’informe intermedi anual del Programa i de l’execució financera del Programa de Desenvolupament Rural. 
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Xarxa de polítiques d’igualtat entre dones i homes en els Fons Estructurals i en els Fons de Cohesió 2007-2013 
 
 
La Xarxa de Polítiques d’igualtat és un lloc de debat i anàlisi per millorar la integració real i efectiva de la perspectiva de 
gènere a les intervencions cofinançades pels Fons Estructurals (FSE i FEDER) i el Fons de Cohesió (FC).  Aquesta 
Xarxa està integrada pels organismes responsables de les polítiques d’igualtat i de la gestió dels Fons Europeus de 
l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i la Comissió Europea. 

Durant el 2011, s’han celebrat la tercera i quarta reunions plenàries de la Xarxa celebrades a Bilbao els dies 17 i 18 de 
febrer, i a Santiago de Compostela, els dies 17 i 18 de novembre, respectivament.  La novetat més important exposada 
durant aquetes sessions és que s’ha constituït un nou grup de treball dins de la Xarxa anomenat “IO als Fons 2014-
2020”. 

Així mateix, l’ICD forma part del Grup de Treball de Mainstreaming de Genere als Fons, creat al si de la Xarxa.   Aquest 
Grup té per objectiu generar les eines necessàries i dotar els òrgans gestors de recursos i habilitats suficients per 
aplicar la transversalitat de gènere a totes les fases d’aplicació dels Fons.  

Finalment, l’ICD ha assistit als cursos de formació organitzats per la Xarxa, curs de formació en matèria de Fons 
Europeus, celebrat a Madrid el 20 de gener, i Jornada de Formació sobre les clàusules socials com a instrument per a la 
igualtat de dones i homes a les subvencions i a la contractació pública, celebrat a Madrid el 28 de setembre.  

Plans i comissions interdepartamentals 
 
L’equip directiu i tècnic de l’ICD participa activament en diferents espais de seguiment i coordinació de diversos plans 
interdepartamentals del Govern de la Generalitat, com ara el Pla integral del Poble Gitano, el Pla Nacional de Joventut, 
el Pla de Ciutadania i Immigració, la  Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya i el  Comitè de Seguiment de 
la Renda Mínima d’Inserció. 
 
Qualificació Professional: Promoció per a la Igualtat efectiva de Dones i Homes 
 
Durant el primer trimestre de 2011, l’ICD ha continuat participant en els treballs adreçats a identificar els perfils i les 
competències professionals de l’ocupació corresponen al Promotor/Promotora per a la igualtat efectiva de Dones i 
Homes, liderats des de l’Institut Català de Qualificacions Professionals (Departament d’Ensenyament). 
 
En data 31 d’agost de 2011 es publica al BOE núm. 209 l’esmentada qualificació professionals dins la Família 
Professional: Serveis Socioculturals i a la Comunitat, corresponent al Nivell 3.   

Programes europeus: participació en el projecte Gender 4 Growth 

Aquest 2011, l’Institut Català de les Dones ha participat del projecte europeu Gender4Growth, confinançat amb fons 
europeus en el marc del Programa de Cooperació Interregional, INTERREG IVC. El projecte té una durada de quatre 
anys (2007-2011), està liderat per la regió Francesa Île-de-France i compta amb la participació de Regione del Veneto 
(Itàlia), Budapesti Szoxiális Forrásközpont (Hongria), Consiliul Judetean Timis (Romania), KETHI: Kentro Epeynon Gia 
Themata Isothtas (Grècia), Lidköping Kommun (Suècia) i Catalunya. Així doncs, aquest 2011 ha estat l’any de 
tancament del projecte. 

Un dels objectius principals del Gender4Growth és incorporar l’experiència de diferents realitats territorials europees 
amb relació a les polítiques d’igualtat d’oportuitats entre dones i homes al mercat de treball, des de les dimensions de 
polítiques d’equitat i l’impuls de mesures per transformar la segmentació laboral per raó de sexe. 

Enguany, l’Institut Català de les Dones ha assistit a la reunió tècnica que va tenir lloc a Goteborg i Lidköping (Suècia) 
els dies 22, 23 i 24 de març. I va participar, també, a la Conferència Final del projecte, que es va organitzar a París, els 
dies 5, 6 i 7 d’octubre.  
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En relació amb la comunicació del programa, l’any 2011 s’ha editat dues versions, una catalana i un angles, d’un tríptic 
informatiu del projecte. 

Finalment, s’ha finalitzat els estudis temàtics d’Anàlisi de la situació laboral de les dones ocupades, a Catalunya, en els 
àmbits de: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), emprenedores i empresàries i sector públic, que es 
van presentar a laConferència de Tancament del projecte. 
 
 
 
4. Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista 

 
Serveis d’atenció de l’ICD 
 
Des de les oficines d’informació ubicades a les seus de l’ICD de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de l’Ebre 
s’ofereix diàriament un servei d’atenció personalitzada per a tot tipus de consultes. Alhora, per a casos específics 
s’ofereix també, de la mà d’expertes professionals, els serveis d’orientació psicològica a les dones i d’orientació i 
assessorament jurídic a les dones. 
 
 
Taula 7 – Consultes dels serveis d’atenció a les dones de l’ICD 
 
    
  Visites ateses 
  Consultes Orientació 

jurídica 
Orientació 

psicològica 

Barcelona 1.981 794 548 
Tarragona 401 123 116 
Lleida 1.128 194 412 
Girona 960 132 125 
Terres de l'Ebre 386 159 158 
TOTAL 4.856 1.402 1.359 
    

 
Línia 900 900 120 
 
Aquest servei gratuït i confidencial, que funciona les 24 hores tots els dies de l’any, al llarg del 2011 ha rebut un total de 
10.817 trucades. Les formes de violència masclista més freqüents patides per les dones que s’adrecen al servei han 
estat la violència psicològica -en un 87,7% dels casos-, seguida per la violència física, -en un 39,7% dels casos-. Cal 
destacar que aquestes xifres no sumen el 100% dels casos ja que freqüentment es pateixen diverses formes de 
violència alhora. D’altra banda, l’àmbit on s’han produït més situacions de violència masclista ha estat el de la parella, 
amb un 92,3% de les consultes, seguit de l’àmbit familiar, en un 54% dels casos.  
 
El servei de la Línia 900 900 120 canalitza dos nivells d’atenció: un primer nivell, atès per professionals de la medicina i 
del treball social, que informen i assessoren en relació als casos de violència masclista, i un segon nivell, atès per 
professionals de l’advocacia i la psicologia, que atenen de manera especialitzada els casos que ho requereixin. 
 
Tanmateix, la Línia gratuïta 900 900 120 atén, a més de telefònicament, a través d’e-mail a l’adreça de correu electrònic 
900900120@gencat.cat i, ofereix atenció en 124 idiome 
 
Com a novetat, enguany, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos existents i incidir en la lluita contra la “trata” amb 
finalitats d’explotació sexual, l’Institut Català de les Dones ha facilitat la traducció simultània en l’atenció presencial a 
dones víctimes de "trata" sexual, a través de la línia 900 900 120. Així, la Línia d’atenció a les dones en situació de 
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violència 900900120, que atén en 124 idiomes, també facilita la traducció simultània en les atencions presencials 
d’urgència a les dones explotades sexualment.  
 
Taula 8- Trucades rebudes al 900 900 120 
              
       
       
       
Acumulat (gener - desembre)  10 817  Mitjana mensual de trucades rebudes:  910 
        
        
Dades acumulades gener 2011 - desmbre 2011     
        
Per demarcacions Trucades %  Àmbits de la violència masclista Trucades %  
Alt Pirineu i Aran   36 0,3  Parella  9 984 92,3  
Barcelona  7 916 73,2  Familiar   580 5,4  
Camp de Tarragona   922 8,5  Laboral   49 0,5  
Comarques 
Centrals   473 4,4  Social o comunitari   204 1,9  

Girona   815 7,5  Total 10817 100  
Ponent   393 3,6      
Terres de l'Ebre   118 1,1      
No consta   24 0,2      
Altres comunitats   120 1,1      
Total 10817 100      
        
        

Per sexe Trucades %  Formes de violència masclista (1) Trucades %  
Dones  9 985 92,3  Física  4 295 39,7  
Homes   620 5,7  Psíquica  9 491 87,7  
Associacions i 
entitats   212 2,0  Sexual   225 2,1  

Total 10817 100  Econòmica   513 4,7  

    
(1) Hi ha molts casos en què coincideix més d'una forma 
d'exercir  violència. 

 

      

Edat Trucades %      
menors de 18 anys   134 1,2      
de 19 a 30 anys  1 675 15,5      
de 31 a 40 anys  4 558 42,1      
de 41 a 50 anys  2 889 26,7      
de 51 a 60 anys   918 8,5      
de 60 anys o més   643 5,9      
no consta   0 0,0      
Total 10817 100      
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Servei d’intervenció en crisi 
 
L’Institut Català de les Dones amb la voluntat de garantir una atenció immediata i especialitzada a les persones 
directament afectades per un acte greu de violència masclista i facilitar, així mateix, el treball comunitari de prevenció en 
relació a aquest problema, posa a disposició de tots els municipis i consells comarcals de Catalunya aquest servei, el 
qual pot ser activat de forma complementària a les actuacions iniciades pels recursos més propers. 
 
L’any 2011, el servei s’ha activat en tres ocasions. Dues de les intervencions varen consistir en oferir pautes, respecte al 
maneig de la situació de crisis, a les persones professionals implicades en la intervenció amb les persones afectades. 
Aquestes es varen du a terme telefònicament i al municipi de Girona. La tercera intervenció es va dur a terme al 
municipi de Terrassa i es va dur a terme amb 7 familiars directes de la víctima. (4 infants i 3 persones adultes). 
 
Espai professional de consulta en línia dels serveis i recursos en matèria de violència masclista 
 
Actualment, la base de dades del Directori de recursos per a l’abordatge de la violència masclista està formada per uns 
3000 serveis, entre els quals es troben tots els serveis del Govern de la Generalitat de Catalunya que intervenen en 
l’abordatge de la violència masclista, així com d’altres serveis locals i d’entitats.  
 
Durant el 2011 s’ha realitzat un treball de recopilació i nodriment dels serveis socials bàsics d’atenció primària del 
territori català, serveis que tenen un paper fonamental per a la detecció i la intervenció en violència masclista. Alhora, 
s’ha continuat treballant per tant d’incorporar millores que permetin ampliar la funcionalitat de l’eina. 
 
D’altra banda, durant aquest any, també s’han incorporat serveis oferts des d’entitats cabdals pel que fa a l’atenció i la 
lluita contra la violència masclista, tant en l’àmbit de la parella com alhora d’abordar altres manifestacions específiques 
de la violència masclista (‘trata’ amb finalitat d’explotació sexual, violència sexual, etc...). 
 
Protocol marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista 
 
Durant el 2011 s’ha realitzat un treball, amb un grup de persones expertes, amb l’assessorament i supervisió de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sobre la protecció de dades personals en els circuits territorials.  El resultat 
d’aquest treball s’ha recollit en un nou capítol VII del Protocol Marc on es concreten les finalitats i s’especifiquen els 
usos del tractament de les dades personals de dones en situació de violència masclista, en relació amb les diferents 
parts que hi intervenen. Aquest document final s’ha fet públic a través de la pàgina web de l’Institut Català de les Dones, 
i fent-ne difusió entre les i els professionals de la xarxa d’intervenció.  
 
Posteriorment, al darrer semestre de 2011, s’ha dut a terme un treball d’anàlisi d’aquesta eina per millorar i optimitzar el 
document i que esdevingui una eina útil per a les persones professionals que atenen directament les dones en situació 
de violència masclista, i que fan de la coordinació el seu  instrument d’intervenció fonamental. 
 
Circuits territtorials per a l’abordatge de la violència masclista 
 
D’acord amb el que s’estableix en el Protocol Marc, els diferents territoris catalans han de comptar amb els seus propis 
itineraris d’atenció a les dones que pateixen violència masclista, els quals han d’estar íntimament coordinats en els seus 
distints nivells: local, comarcal, intercomarcal i autonòmic. L’any 2010 es van constituir les Meses Institucionals i les 
Comissions Tècniques del següents circuits territorials: Alt Pirineu i Aran, Catalunya central, Camp de Tarragona, Lleida 
i Terres de l'Ebre; i l’any 2011 s’ha continuat amb el treball de desplegament dels circuits. 
 
 
Jornada La coordinació de casos en els circuits contra la violència masclista: vetllant per la protecció de dades. 
Obligacions legals i recomanacions tècniques 
 
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, l'Institut Català 
de les Dones va organitzar, el 24 de novembre de 2011, unes jornades de treball adreçades a professionals de recursos 
i serveis públics de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral contra la violència masclista, amb l'objectiu de reflexionar 
entorn la confidencialitat, presentar el nou capítol sobre protecció de dades del Protocol Marc per a una intervenció 
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coordinada contra la violència masclista i assegurar que les recomanacions tècniques recollides al capítol donen 
resposta al conjunt de casos que poden sorgir en els diversos circuits professionals. 
 
Les jornades tenien com a objectiu: 
 

- Reflexionar entorn la confidencialitat, tant des d’un punt de vista ètic com des d’un punt de vista jurídic.  
- Presentar el nou capítol sobre Protecció de dades, del Protocol marc per una intervenció coordinada contra la 

violència masclista.  
- Assegurar, a través de diversos grups de treball, que els criteris desenvolupats per a la cessió de dades en el 

capítol donen resposta al conjunt de casos que poden sorgir en els diversos circuits professionals. 

Grup de treball per a l’abordatge de les situacions de prostitució, en especial de les d'explotació de persones 
amb finalitat sexual. 

 
L’any 2010 es va aprovar el Programa de mesures per a l'abordatge de situacions de prostitució, en especial de les 
d'explotació de persones amb finalitat sexual i es va s’ha crear la Comissió Tècnica per a l'abordatge de situacions de 
prostitució, en especial de les d'explotació de persones amb finalitat sexual, com a òrgan que coordina l'acció del 
Govern en aquesta matèria.  
 
Durant el 2011 la Comissió Tècnica s’ha reunit una vegada, i en aquesta sessió es va acordar la constitució de tres 
grups de treball que hauran de treballar aspectes més operatius lligats a la realització d’una diagnosis sobre els 
recursos existents i la situació de “trata” amb finalitats d’explotació sexual a Catalunya, la detecció de les necessitats 
formatives de les i dels professionals dels diversos àmbits d’intervenció i el procediment de regularització de les la 
situació administrativa d’aquelles dones víctimes de “trata” que es troben en situació administrativa irregular.  

Personacions 

L’article 45 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix que 
l’Administració de la Generalitat es pot personar en els procediments penals per violència masclista, en els casos de 
mort o de lesions greus de dones. La personació, però, és potestativa si aquesta és exercida per una altra 
administració, per tal de no duplicar intervencions. 
 
Durant l’any 2011, amb col·laboració amb l’Assessoria Jurídica del departament de Benestar Social i Família, s’ha iniciat 
un treball per a actualitzar i optimitzar el Protocol relatiu a la personació de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya com a acusació popular en els processos penals per violència masclista i el circuit i els documents que se’n 
deriven. 
 
Durant el 2011 el Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha personat en 2 processos penals a causa de la violència 
masclista. 

 
Talla amb el Mals Rotllos 
 
Durant l’any 2011, des del programa de sensibilització i prevenció de la violència masclista, dirigit a adolescents i joves 
de Catalunya i impulsat per l’Institut Català de les Dones , la Direcció general de Joventut) i el Departament 
d’Ensneyament), s’han fet 177 intervencions a Catalunya, que han arribat a un total de 3.723 joves d’edats 
compreses entre els 14 i 17 anys. 
Les intervencions o tallers s’han fet a 53 Instituts d’Educació Secundària i 3 espais d’educació no formal, arribant a un 
total de 1.786 noies i 1.937 nois. 
 
Per territoris, destaquen amb un 50,28% dels tallers s’han fet a Barcelona i província, un 28,81% a la demarcació de 
Girona i un 10,73% a Terres de l’Ebre. 
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Pla pilot per incloure formació en prevenció de relacions abusives als estudis de formació professional 
d'Integració social i d'Animació sociocultural -Projecte d’intervenció sobre prevenció de relacions abusives- 

 
Durant el 2011, l’Institut Català de les Dones, la Direcció general de Joventut i del Departament d’Ensenyament, han 
posat en marxa, a tres centres educatius de la xarxa pública d’ensenyament, el projecte pilot d’intervenció sobre 
prevenció de relacions abusives.  
 
El programa pilot, que s’adreça a l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Integració social i d’Animació 
sociocultural, té com a precedent el programa Talla Mals Rotllos i es crea amb la voluntat de formar aquests i aquestes 
joves com a agents actius de prevenció de les relacions violentes en la parella donat que, en un futur, exerciran tasques 
d’intervenció en els àmbits educatius i socials de la comunitat. Al mateix temps, mentre continuen el seu aprenentatge 
en el centre educatiu, esdevenen també agents actius  
en la pròpia escola, oferint tallers de prevenció a l’alumnat d’ESO, PQPI i cicles formatius de Grau Mitjà (metodologia 
d’aprenentatge i servei). 
 
El projecte pilot es du a terme a l’IES Salvador Seguí i l’IES Miquel Taradell, de Barcelona, i l’IES Can Vilumara, de 
l’Hospitalet de Llobregat i consta d’una part teòrica, de 35 hores i 25 hores de formació pràctica. L’execució d’aquest 
projecte s’està fent durant el curs escolar 2011/2012, per tant finalitzarà al juny de 2012. 

Dones del nord, dones del sud - Curs sobre ‘L’abordatge de la violència masclista des d’una perspectiva 
intercultural’  

Enguany s’ha realitzat dues edicions més de la formació ‘L’abordatge de la violència masclista des d’una perspectiva 
intercultural’, organitzada pel Departament de Benestar Social i Família (Secretaria General, Direcció General per a la 
Immigració i l’Institut Català de les Dones), el Departament de Salut i el Departament de Justícia, adreçada a 
professionals que treballen en els recursos i serveis que intervenen en l’abordatge de la violència masclista amb les 
dones migrades.  
 
La realització del curs té un triple objectiu: l’anàlisi de la violència masclista des d’una visió intercultural, la visibilització 
de la situació de les dones migrades que pateixen violència masclista i la difusió de les eines de detecció i d’intervenció 
davant de casos de maltractament a dones de cultures diverses. 
 
Aquests cursos, de 18 hores de durada repartides en quatre sessions teòrico-pràctiques, s’han dut a terme a les 
poblacions de Tortosa i d’Urgell, i hi han assistit un total de 43 professionals, 25 persones a Tortosa (25 dones) i 18 a 
l’Urgell (17 dones i 1 home). 
 
Avaluació de l’impacte social de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista 
 
La llei 5/2008 en la seva Disposició transitòria Primera estableix que “en el termini de tres anys des de l'entrada en vigor 
d'aquesta llei, el departament competent en matèria de polítiques de dones, per mitjà de l'Institut Català de les Dones, 
ha d'encarregar una avaluació de l'impacte social de la Llei. En aquesta avaluació han de participar el Consell Nacional 
de Dones de Catalunya i persones professionals expertes en aquesta matèria.” 
 
Per donar compliment a aquest mandat, durant l’any 2011 partint dels indicadors prèviament definits durant l’any 2010, 
s’ha començat a fer el treball de recollida d’informació per poder analitzar els resultats de cara a poder presentar 
l’informe d’impacte social que la Llei obliga, durant el primer trimestre de 2012. 
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Acte institucional “Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les Dones”:  

El Govern de la Generalitat va reiterar el seu compromís per avançar en l'eradicació de la violència masclista amb 
l’organització, a través de l’ institut Català de les Dones, de l’acte de la lectura del manifest institucional en diferents 
emplaçaments del territori, i amb la col·laboració d’entitats i administracions. L’actor i director teatral Julio Manrique va 
ser l’encarregat de llegir el manifest unitari contra la violència masclista.  

A Barcelona, hi van participar el Conseller de Benestar Social, Josep lluís Cleries, la vicepresidenta del Govern i titular 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, la presidenta de l’ Institut Català de les Dones, Montse Gatell i  
representants dels departaments del Govern i d’altres institucions. 
 
Es van fer actes de lectura del manifest institucional també a Girona, amb la participació de Sílvia Escuder, actriu, a 
Lleida, amb membres dels cossos de seguretat i de la Fiscalia, a Tarragona, amb Mercè Rovira, actriu, i Joan Reig, 
bateria d'Els Pets.i a Tortosa, amb Sílvia Sabaté, actriu. 
 
  

5. Altres actuacions destacades 
 

a. Comunicació  
 
L’Oficina de comunicació de l’Institut Català de les Dones ha generat  171 notes de premsa que han estat difoses a 
través dels mitjans de comunicació, el web, el butlletí electrònic i, com a novetat, a través de les xarxes socials.  
 
Hem tingut constància de que al llarg de l’any 2011 les actuacions de l’ICD han estat notícia, ja sigui a la premsa (en 
paper i electrònica), la ràdio i la televisió en més de 400 ocasions. 
 
L’organització de rodes de premsa, la coordinació d’entrevistes, la recepció de peticions d’informació dels periodistes i la 
informació dels actes on representants de l’ICD hi participen, són altres tasques que es realitzen en aquesta unitat. El 
mes de novembre es va organitzar una roda de premsa per fer balanç de 10 anys de funcionament del servei Línia 
d’atenció a les dones en violència masclista 900900120 amb l’objectiu de millorar el coneixement sobre aquest servei. 
 
WEB   
Al llarg de l’any, el web de l’ICD ha rebut un total de 127.634 visites, que han visualitzat 523.075 pàgines. Pel que fa a 
les persones visitants, n’hi ha hagut un total de 73.035, de les quals 22.843 són noves, que representen una mitjana de 
336 visitants per dia. El temps mig per visita és de 7 minuts i 7 segons. A part de la plana principal (home), les pàgines 
més vistes són les dels apartats de subvencions, on som, atenció a les dones, activitats formatives, i centre de 
documentació. També s’ha fet un procés de revisió del backoffice de la web per tal de reduir i eliminar els continguts 
que han quedat obsolets amb el pas del temps.  
 
Cercador d’expertes 
S’ha completat el procés de revisió i actualització dels perfils al Cercador d’expertes i s’han revisat les temàtiques. 
Actualment compta amb més de 3.379 visites anuals, que representen 281 visites mensuals.  
 
Butlletí electrònic 
Al llarg de 2011 s’han enviat 10 edicions del Butlletí electrònic de l’Institut Català de les Dones, que té com a objectiu 
informar sobre les activitats, subvencions, cursos, novetats, etc. que puguin ser d’interès per a les dones, i permet 
agilitar la difusió de les informacions més destacades. En aquests moments, el butlletí es tramet a 9.907 persones o 
entitats subscrites.  
 
Intranet 
A través de la intranet s’han gestionat 47 peticions de missatgeria, 43 sol·licituds de fotocòpies, 103 peticions de 
publicacions, 101 de material de difusió i 137 de material d’oficina. S’han realitzat 171 peticions de reserva de sales i 
s’han publicat 97 notícies a la intranet.   
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Xarxes socials 
S’ha començat a utilitzar les xarxes socials com a eines de suport a la difusió de les actuacions de l’Institut Català de les 
Dones, potenciar la comunicació amb la ciutadania i la xarxa d’entitats, així com també per a la sensibilització i la 
promoció de la participació. 
 
El Facebook corporatiu actualment compta amb 856 seguidors. El mes de novembre es va utilitzar aquesta plataforma 
per portar a terme una actuació de sensibilització contra la violència masclista en motiu de la commemoració del dia 
internacional contra aquesta xacra. El concurs de microrelats “420 caràcters per unes relacions en igualtat” va tenir una 
participació de 166 persones.  
 
El compte de Twitter té 471 seguidors i s’han generat 300 piulades.  
 
El Flickr ens ha permès divulgar i compartir una cinquantena de fotografies d’activitats que han tingut lloc arreu del 
territori.  
 
Campanyes de sensibilització 
S’ha elaborat una càpsula radiofònica de prevenció de relacions abusives entre joves que s’ha emès a Flaix FM entre 
novembre de 2011 i gener de 2012.  
 
Actuacions  per a la  millora del tractament de gènere en els mitjans de comunicació 
L’Institut Català de les Dones, juntament amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, va presentar el mes de setembre de 2011 els materials didàctics del projecte plurianual “Gènere i mitjans de 
comunicació: Eines per visualitzar les aportacions de les dones”.  
 
Aquests materials s’han editat en format de DVD interactiu i inclou exemples dels propis mitjans de comunicació, sobre 
els quals es proposen reflexions, per ser treballats en sessions de formació o tallers adreçats a periodistes i estudiants 
de comunicació. El contingut ha sorgit d’un procés de treball conjunt entre periodistes, institucions i persones expertes 
amb l’objectiu de millorar els espais de comunicació social amb la inclusió de la perspectiva de gènere i de les dones en 
els continguts i el tractament mediàtics.  
 
Queixes i bones pràctiques sobre la representació de les dones en els mitjans de comunicació 
L’Institut Català de les Dones, al costat d’altres iniciatives d’entitats i associacions dedicades a aquest àmbit, vetlla per 
la representació que els mitjans de comunicació fan de les dones. L’ICD posa a disposició de la ciutadania un formulari 
web que facilita el tràmit de les queixes, però també promou la manifestació de comentaris positius sobre la 
representació de les dones en els mitjans de comunicació per fomentar pràctiques innovadores, allunyades dels 
estereotips sexistes i androcèntrics, i tots aquells exemples comunicatius que representin la diversitat i la riquesa de les 
aportacions de les dones a la nostra societat.  

En el cas de les queixes, si s’escau, es tramiten les gestions que en cada cas es consideren pertinents. Si es tracta d’un 
comentari positiu, des de l’ICD també ens posem en contacte amb les persones responsables per tal que vegin 
reconeguda la seva tasca en favor d’una representació de les dones justa, plural i actualitzada. 

L’any 2011 l’ICD ha rebut queixes sobre la representació de les dones en els mitjans de comunicació sobre 24 casos. 
S’han realitzat actuacions en 8 dels assumptes analitzats.  
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b. Centre de documentació 

 
 
 
El Centre de documentació de l'Institut Català de les Dones, aplega bàsicament documentació referent a les dones en 
àrees temàtiques com: ciència, filosofia, sociologia, política, cultura, dret, història, educació, família, teoria feminista, 
treball, economia, art, antropologia, literatura, legislació, psicologia, salut, mitjans de comunicació, violències, etc. 
 
La seva missió és promoure i afavorir l'estudi i la investigació sobre les dones mitjançant la informació bibliogràfica i 
documental que recull, organitza i difon. 
 
Les funcions primordials que realitza són donar suport documental a les necessitats informatives de les diferents àrees 
de l'Institut Català de les Dones, atendre i satisfer les consultes documentals de qualsevol persona o entitat interessada 
en qüestions relatives a les dones de Catalunya, així com també difondre publicacions i documentació d'interès sobre el 
col•lectiu femení. 
 
Serveis que s’ofereixen: 
 

 Referència i consulta en sala de tots els documents del fons. 
 Informació telefònica, per correu postal, fax i correu electrònic. 
 Préstec i reserva de documents (4 per persona). Es pot fer ús d’aquest servei des de qualsevol de les seus de 

l'ICD al territori. 
 Préstec interbibliotecari. 
 Difusió selectiva de la informació d'acord amb el perfil documental de cada demanda. 
 Consulta i impressió de notícies de premsa. 
 Autoservei de reprografia. 
 Equipament per a visionat d’audiovisuals. 
 Servei Wi-Fi d’accés a Internet. 
 Racó infantil de contes no sexistes. 
 Visites guiades, concertades prèviament per a associacions de dones, grups d'estudiants, etc. 
 Tallers de formació en l’ús del Centre de Documentació 

 
Fons documental 
 
La base de dades documental o catàleg que recull la informació bibliogràfica sobre els fons documentals del Centre de 
Documentació de l’ICD forma part del catàleg compartit de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat de 
Catalunya (BEG), que dóna accés al fons de 35 biblioteques i centres de documentació de diversos departaments i 
organismes governamentals. El Centre de Documentació de l‘Institut Català de les Dones disposa de tres punts de 
consulta en línia dins les seves instal·lacions que permeten l'accés d'usuàries i usuaris externs a l'Institut Català de les 
Dones als catàlegs electrònics de totes aquestes biblioteques o centres de documentació. 
 
Al llarg de l’any 2011 el fons documental ha crescut en un total de 906 nous registres bibliogràfics, amb la qual cosa, el 
catàleg documental ha quedat configurat amb un nombre de 19.571 referències bibliogràfiques, a més de les 
publicacions periòdiques i articles de premsa. La classificació d’aquestes referències segons la tipologia documental és 
la següent: 
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Taula 9 – Tipologies documentals 
 
 
 

TIPUS DOCUMENT NOMBRE REGISTRES 
Text imprés 14.232 
Audiovisuals   2.012 
Cartells      964 
Fullets i opuscles   1.905 
Multimèdia        19 
Recursos electrònics      406 
Enregistraments sonors        33 
Publicacions periòdiques      308 
Articles de premsa 12.765 
 
D’altra banda, el Centre de Documentació manté i alimenta una base de dades pròpia, sobre dones catalanes 
rellevants, que proporciona informació útil per a les consultes de caràcter biogràfic que li formulen. 
 
El criteri d'inclusió en aquesta base de dades és que el centre contingui algun document que ofereixi dades biogràfiques 
sobre aquestes dones i l'objectiu és poder identificar i recuperar personalitats femenines que han estat o són figures 
claus de la història de Catalunya. Enguany s’han introduït  33 nous registres, havent-hi en acabar 2011 un total de 529 
registres. 
 
Amb la finalitat de donar a conèixer i divulgar els fons documentals, el Centre de Documentació ha elaborat durant 
aquest any els següents productes documentals: 
 
• Butlletí de sumaris electrònics de les revistes especialitzades que es reben al Centre de Documentació. De periodicitat 
trimestral, conté d’una banda, el recull d’enllaços electrònics als continguts, o en el seu defecte, els sumaris de les 
publicacions periòdiques que es reben al Centre, i d’altra, l’enllaç electrònic al sumari o text complet d’altres 
publicacions periòdiques disponibles gratuïtament a través d’Internet. Agrupa els títols de les revistes sota el tema a què 
pertanyen i durant l’any 2011 s’han elaborat 4 números trimestrals que s’han publicat al web de l’ICD. 
 
• Llistes bibliogràfiques de darreres adquisicions. Es confeccionen mensualment amb l'objectiu de difondre els 
documents nous que adquireix el Centre de Documentació. 
 
• Reculls temàtics. D’elaboració mensual, estan constituïts per una selecció de recursos documentals que comprenen 
una mostra representativa de referències bàsiques i actuals sobre el tema monogràfic de cada recull. Inclouen 
documents en diferents tipologies: monografies, estudis, informes, articles de revista, audiovisuals i recursos electrònics, 
entre d’altres, amb un comentari informatiu sobre cadascun dels documents ressenyats. Enguany s’han elaborat els 
següents: 
 

- Jocs, joguines i lleure no sexista 
- Igualtat salarial entre dones i homes 
- 8 de març: feminismes i drets de les dones (2011) 
- Dones gitanes 
- Dones i mitjans de comunicació 
- Educació no sexista 
- Les dones i la música 
- Dones i discapacitats 
- Gènere i raça 
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- Violències contra les dones 
- Dones i publicitat 
 

Durant aquest any, un total de 262 persones i/o entitats interessades han sol·licitat rebre mensualment, via correu 
electrònic, l’avís d’edició d’aquests productes documentals. 
 
• Guies bibliogràfiques temàtiques. S'elaboren per satisfer peticions concretes dels/les usuaris/àries, consisteixen en 
una recopilació de referències bibliogràfiques de documents en qualsevol tipologia, sobre un tema concret. Aquestes 
llistes es posen a l'abast del públic usuari que ve al Centre o bé, si es demana, s'envien per correu postal, electrònic o 
fax. 
 
Al llarg de l’any 2011 s’han elaborat les següents: 
 

- 8 de març: Dia internacional de les dones 
- Agents d’igualtat 
- Amor lliure, amor romàntic 
- Articles de revista sobre igualtat d’oportunitats 
- Atletisme i dones 
- Contes infantils no sexistes 
- Cooperació, desenvolupament i gènere 
- Dones al món rural 
- Dones migrades 
- Dones i esport de muntanya 
- Dones i tecnologia 
- Dones i 2a Guerra Mundial 
- Economia domèstica 
- Emprenedores 
- Esport i esportistes 
- Feminisme 
- Fibromiàlgia 
- Indicadors econòmics: actualització 
- Indicadors socials i de gènere: actualització 
- Indicadors de salut: actualització 
- La llibertat femenina 
- Models de família 
- Mutilació genital femenina 
- Nacionalisme i dones 
- Promoció professional en l’àmbit científic i sanitari 
- Prostitució 
- Publicitat no sexista 
- Pel·lícules cinematogràfiques disponibles al Centre de documentació 
- Pel·lícules cinematogràfiques: filmografia per gèneres cinematogràfics 
- Pel·lícules cinematogràfiques i documentals sobre violència masclista 
- Sufragisme 
- Treball domèstic 
- Ús del temps 
- Violència i maltractaments envers les dones 

 
• Reculls temàtics de llocs webs. Al llarg de l’any s’han elaborat sobre: 
  

- Dia internacional contra la violència envers les dones 
- Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
- Emprenedores 
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- Indicadors socials i de gènere 
- Tecnologies de la informació i dones 
- Literatura infantil no sexista 
- Feminismes 
- Ús del temps 
 

També durant aquest any, el Centre de documentació ha continuat mantenint l’eina social Delicious, servei electrònic 
de gestió d’enllaços web d’interès. L’objectiu és oferir al públic usuari del Centre, una mostra representativa de recursos 
electrònics sobre gènere, dones i feminismes. Inclou més de 700 enllaços a recursos digitals sobre temes relacionats 
amb les dones, que vol ser d’utilitat a aquelles persones i entitats interessades o que vulguin aprofundir els seus 
coneixements sobre les dones des de diferents perspectives temàtiques. Es pot accedir des de: 
http://delicious.com/icd.centredoc. 
 
• Dossiers documentals sobre temes d'actualitat elaborats durant l’any: 
 
-  Mutilació genital femenina 
-  Guia de consulta del catàleg en línia del Centre de Documentació 
-  8 de març 2011: Dia internacional de les dones 
-  25 de novembre: Dia internacional contra la violència envers les dones 
-  Violència i maltractaments: bibliografia 
-  Violència i maltractaments: campanyes, notes de premsa i llocs web 
-  Violència i maltractaments: Estadístiques Espanya 2011 
-  Violència i maltractaments: Estadístiques Catalunya 2011 
-  Violència i maltractaments: Estadístiques Catalunya i Espanya 2003-2011 
-  Violència i maltractaments: notícies de premsa 
 
 
• Reculls legislatius sobre: 
 

-  Avortament 
-  Conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
-  Drets de les dones 
-  Família 
-  Impacte de gènere 
-  Maternitat 
-  Treball sexual 
-  Sanitat 
-  Treball 
-  Unió Europea 
-  Violència masclista 
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Consultes ateses 
 
Al llarg de l’any 2011 el Centre de Documentació ha rebut un total de 2.436 consultes, la qual cosa representa una 
mitjana de 10 consultes diàries. Del total anual de consultes rebudes, un 16% correspon a consultes internes 
efectuades per personal de les oficines centrals de l’Institut Català de les Dones o bé, de les seves seus territorials. El 
84% restant correspon a demandes d’informació fetes per part de persones físiques o entitats externes a la institució, de 
les quals el 12% son estudiants/es de secundària i batxillerat, un 14% cursen estudis superiors i el 74% restant són 
professionals d’àmbits diversos. Cal destacar que un 4,5% del total de consultes són efectuades des de fora de 
Catalunya, concretament un 3% des de l’estranger i l’1,5% restant des d’altres comunitats autònomes. Pel que fa a la 
distribució per sexes, el 90% de peticions d’informació han estat efectuades per dones i un 10% per homes. 
 
Quant al servei de préstec de documents, de les 3.421 persones o entitats registrades com a usuàries del servei, 160 
han fet ús per primer cop d’aquest servei durant 2011. Respecte al nombre de préstecs i renovacions de documents, 
anualment s’han efectuat 1.530, la qual cosa representa una mitjana diària de 7 préstecs. 
 
El Centre ha rebut també, visites de persones o entitats interessades a conèixer-ne el funcionament: professionals 
documentalistes, professorat de secundària i universitat, coordinadores d'àrees de la dona de diferents ajuntaments 
catalans i comunitats autònomes i representants d'entitats diverses de Catalunya, l'Estat o l'estranger. Pel que fa a les 
visites de grup, durant aquest any el centre ha atès les següents: 
 

 Alumnat de l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona (2 visites) 
 Alumnat del Mòdul de violència de gènere del curs de “Mediador/a familiar i social. Infància, adolescència i 

violència de gènere” (Ajuntament de Sabadell) 
 Grup de dones d’associacions i Govern de Xina 

 
Actuacions cooperatives 
 
El Centre de Documentació de l’ICD com a membre integrant de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat 
(BEG) ha participat i col·laborat durant 2011 en 2 dels grups de treball en què s’estructuren aquestes biblioteques: 
 
Grup de Treball de Migració del Catàleg BEG:  constituït per preparar la migració del catàleg actual en programari VTLS 
a un nou sistema, compatible amb els existents actualment a les biblioteques públiques i universitàries de Catalunya. 
 
Grup de Treball de Marc Legal: l’objectiu del qual és definir un marc legal que englobi el conjunt de les Biblioteques 
Especialitzades de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’altra banda, cal destacar que el Centre de Documentació és membre fundador de la Xarxa de Centres de 
Documentació i Biblioteques de Dones de l'Estat espanyol, creada l’any 1995 i que té com a missió fomentar el 
contacte, la cooperació i l'intercanvi entre centres de la mateixa temàtica. En aquest sentit ha participat en la XVIII 
trobada anual de la Xarxa, celebrada el mes de maig a l’Hospitalet de Llobregat i organitzada pel Programa Municipal 
para la Mujer de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
També el mes de novembre es va participar en la taula rodona “Què fem a les organitzacions i a les empreses? El valor 
afegit que hi aportem els documentalistes”, organitzada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la 
Universitat de Barcelona i en la qual es van presentar els serveis i productes que el Centre de documentació posa a 
disposició del seu públic usuari. 
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c. Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) 

 
 

El Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan participatiu i consultiu de l'Institut Català de les Dones 
(ICD). Reuneix les diferents entitats, associacions, grups i consells de dones del territori català per operar de forma 
integral sobre aquelles qüestions vinculades al Pla d'actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
polítiques de dones en els àmbits polític, econòmic, social i cultural. 
 

El Plenari és l’òrgan de màxima representació del CNDC i a finals del 2011 l’integren 387 representants d’entitats i 
grups de dones, de les quals 7 s’han incorporat aquest any (s’inclouen les dues associacions aprovades el 19 d’octubre 
per la Comissió Permanent que falta que siguin ratificades pel Plenari). Sis de les entitats que formaven part del Plenari 
s’han donat de baixa durant el 2011 en motiu de la seva dissolució. 
S’ha reunit en sessió ordinària el 4 de juny, a Girona, amb la participació de 111 dones i entitats.  
 
Taula 10 – Evolució anual del nombre d’entitats del CNDC 
 

La Comissió Permanent és l’òrgan funcional i de coordinació de les accions i projectes que duu a terme el CNDC. 
Està formada per 31 membres, incloses les representants de les ATDC i la vicepresidenta primera, més la presidenta, 
que ho és en funció del que estableix el Decret 460/2004. Exerceixen de portaveu del CNDC i de representants als 
diferents òrgans de participació del Govern, en les relacions que manté amb el Parlament de Catalunya, amb altres 
organismes públics i privats i amb el públic en general. 
Durant el 2011 s’han realitzat 4 reunions ordinàries: 9 de febrer, 13 d’abril, 6 de juliol i 19 d’octubre. 
A proposta del Grup de Mentores de Tamaia Viure Sense Violència, el CNDC va adoptar i estendre la iniciativa 
d’encendre una espelma i dipositar-la a la porta dels ajuntaments de Catalunya cada vegada que es produís la mort 
d’una dona a causa de la violència masclista, com a gest de condol i, alhora, com a mostra de rebuig. 
 

Les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya són els òrgans participatius i consultius del CNDC que tenen 
per objectiu definir, impulsar i coordinar les polítiques de dones i per les dones en el seu àmbit territorial. Es regeixen 
estructuralment, organitzativa i funcional pels seus propis reglaments. Dues representants de cadascuna d’elles formen 
part de la Comissió Permanent.  
Es mantenen les ATD a l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre malgrat la 
decisió del Govern d’establir cinc serveis de coordinació territorial als departaments de la Generalitat. Així, la de l’Alt 
Pirineu i Aran i la de Catalunya Central, realitzen la seva tasca en col·laboració amb les coordinadores territorials de 
l’ICD a Lleida i a Barcelona respectivament. 
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Catalunya 
Central: 22 

(6%)

Girona: 38 
(10%)

Lleida: 51 
(13%)

Tarragona: 52 
(13%)

Terres de 
l'Ebre: 27 (7%)

Alt Pirineu i 
Aran: 13 (3%)

Barcelona: 184 
(48%)

Alt Pirineu i Aran: 1 sessió ordinària: 15/09/2011 
Catalunya Central: 1 sessió ordinària: 30/06/2011 
Girona: 2 sessions ordinàries: 28/06/2011 i 28/11/2011  
Lleida:1 sessió ordinària: 15/09/2011 
Tarragona: 1 sessió ordinària: 12/07/2011 
Terres de l’Ebre : 2 sessions ordinàries: 28/06/2011 i 14/12/2011 
 
Representació territorial del CNDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El CNDC té 6 grups de treball que actuen com a eines d’aprofundiment en temes específics sobre les polítiques de 
dones, fan el seguiment dels eixos del Pla de Polítiques de Dones de la Generalitat o treballen en àmbits específics. Els 
grups dels eixos 3, 4, 5 i 6 han realitzat gran part de la seva feina de forma no presencial (via telemàtica). 
 
Consells i òrgans consultius de la Generalitat de Catalunya en què el CNDC ha estat convocat a participar durant el 
2011: 
 

• Comissió tècnica per a l’abordatge de situacions de prostitució, en especial de les de “trata” d’éssers humans 
(grup de treball de trata), de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista. 

• Fòrum d’Entitats de les Persones Usuàries de l’Audiovisual del CAC 
• Observatori dels Drets de la Infància 
• Consell Nacional de lesbianes, gais, i homes i dones bisexuals i transsexuals (LGBT) 
• Consell de Seguretat de Catalunya 
• Comissió d’estudi temporal sobre l'elaboració del Pla General de Seguretat de Catalunya 
• Consell Social de la Llengua Catalana 
• Observatori Català de la Família 
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Des de l’any 1999, el CNDC, com a organització no governamental, té reconegut l’estatus consultiu en el Consell 
Econòmic i Social de Nacions Unides (ECOSOC) i, des de llavors, ha estat representat en totes les sessions de la 
Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW), en les quals ha participat anualment de forma directa. 
La CSW neix com a comissió funcional de l’ECOSOC amb l’encàrrec de preparar-li recomanacions i informes que 
promoguin els drets de les dones en els àmbits polític, econòmic, civil, social i educacional. La seva missió consisteix a 
promoure i facilitar el principi d'igualtat de drets entre dones i homes i, a partir de la 4a Conferència Mundial sobre la 
Dona (Beijing 1995), fa el seguiment de la implementació dels acords adoptats en aquesta conferència.  
 
El 2011 es duu a terme la 55a sessió de la Comissió de la Condició Social i Jurídica de Nacions Unides, a Nova York 
del 22 del febrer al 4 de març, que com a tema prioritari ha tractat “l'accés i la participació de les dones i les nenes en 
l'educació, la capacitació, la ciència i la tecnologia, inclosa la promoció de l'accés igualitari de les dones a l'ocupació 
plena i el treball decent”. El CNDC hi ha  participat amb la presentació d’una declaració escrita elaborada pel Grup de 
treball de Participació Internacional. A causa de la situació econòmica general, i també de la Generalitat de Catalunya, 
no ha estat possible la participació en persona d’algunes de les membres del grup de treball. Tanmateix, i per la 
importància d’aquesta representativitat, s’ha traspassat la representació del CNDC a l’associació Dones per la Llibertat i 
la Democràcia, entitat membre del Plenari i assistent per compte propi a aquest cicle de reunió. 
 
 
 

d. Actes de representació de l’Institut Català de les Dones a territori 
 
 
Actes de representació de l’Institut Català de les Dones al territori 
 
Durant el 2011 l’equip directiu de l’ Institut ha realitzat un total de 154 actes  institucionals relacionats amb diversos 
àmbits temàtics. La distribució territorial es prioritza en les comarques de Barcelona amb 146 actuacions, 3 a Girona, 2 
a Tarragona i 2 a Lleida amb la inauguració del CIE de la Seu d ’Urgell. 
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