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una ciutat de dones pobres
Podem constatar que les dones són molt presents
en aquestes eleccions municipals. Tres dones són
cap de llista, i també hi són tant en la resta de
composició de les llistes com en els comitès de
aquesta presència per reduir les desigualtats
entre homes i dones a la nostra ciutat?
sylViAnE dAhAn
Responsable de la vocalia
de dones de la Favb
constatem la feminització creixent
de la pobresa. La crisi i la reducció
de recursos econòmics en polítiques socials afecten clarament les
dones. Han suposat que activitats
abans cobertes pel sistema públic
tornin a l’àmbit privat no remunerat. Cosa que es tradueix en injustícia, vulnerabilitat i pèrdua de
llocs de treball -principalment fenes amb diversitat funcional. Les
dones carreguen amb més treball
domèstic i moltes de les tasques
de cura són suportades fonamentalment per elles.
En les lluites contra les violències masclistes sempre hem reivindicat la independència econòmica
com a condició essencial de l’apoderament de les dones. Perquè la
primera violència és la pobresa. Ja
abans de la crisi les dones no tenien
les mateixes oportunitats que els
homes, però ara el problema s’ha
accentuat. La precarització del
mercat laboral, el treball parcial,
les jornades laborals discontínues
per les interrupcions (maternitat...) i els salaris inferiors als dels
homes tenen una conseqüència en

el sistema de protecció social, com
ara les pensions i l’atur. El 24% de
persones ocupades a temps parcial
són dones davant del 8% dels homes. Les dones perceben una pensió mitjana un 38% inferior a la dels
homes i, com que les dones viuen
més, s‘augmenta la vulnerabilitat
de les dones de més de 65 anys
quan viuen soles.
L’emprenedoria femenina ha
augmentat durant la crisi, representant un 30,8%. Són moltes les
dones que no tenen una altra opció
que establir-se com a autònomes,
un 80% sense tenir cap persona
assalariada, la qual cosa indica
que no estem davant de la creació
d’empreses, sinó d’autoocupació.
Tenir feina ha deixat de ser una assegurança per no patir situació de
pobresa; el 12,4% de les treballadores són pobres.
Tot plegat es tracta d’una violència estructural inacceptable
contra les dones.

Més problemes de salut
La composició de les famílies també ha canviat. El 94% dels llars
monoparentals, són “monoMarentals.” Una dada que va lligada
directament a l’increment de la
pobresa infantil. Avui, un de cada
quatre infants és pobre. Assumir
responsabilitats en la unitat fami-
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liar en aquestes condicions crea
molts patiments.
Per tant, es constata també
un deteriorament de la salut física i mental de les dones degut a
l’empitjorament de les seves condicions de vida. Amb les reduccions pressupostàries el col·lectiu
femení és el mes afectat, en una
doble vessant: com a persona que
precisa atenció i com a curadora.
La cura de persones dependents
és desenvolupada en un 83% per
dones davant d’un 17% per homes.
Les dones pateixen malestars físics
associats a l’ansietat i l’estrès, i
trastorns crònics (41,7% davant

Nosaltres parim, nosaltres decidim
louRdEs PonCE

Al programa electoral del PP de les darreres
eleccions es proposava la retirada de la Llei de
havia interposat un recurs al Constitucional,
la prudència, de la que sovint presumeixen,
que fan? Nomenar com a Ministre de Justícia
al progressista i ‘gran defensor’ de les dones,
bé el que suposa ser dona i com ens realitzem
les dones amb la maternitat, inclús aquella

al Congrés. Alguns partits van presentar
esmenes i van intentar negociar; de nou,
les dones vàrem omplir els carrers amb les
velles consignes: “Ni a Londres, ni a París,
avortament aquí”, “Fora rosaris del nostres
ovaris”…Finalment, el Ministre va dimitir i la
seva proposta no va prosperar, excepte l’article
a 18 anys.
Les dones fa temps, segles, que sabem el
que volem i estem fartes de que la Conferència
Episcopal i el ministre de torn vulguin legislar
sobre els nostres ovaris.

d’un 35,4%). Els trastorns mentals
també són superiors en les dones
(15,1% de risc, davant el 9,6% dels
homes).

ques conseqüents són urgents per
avançar cap a una ciutat justa per
a les dones.
El moviment veïnal té obert un
profund debat sobre de la geogra-

Mentre el nombre de dones amb
estudis superiors supera el d’homes, la taxa d’ocupació femenina
és inferior a la masculina. La situació de les joves és encara més
preocupant, perquè estan especi-

crisi amb una societat més desigual
entre barris rics i barris pobres,
entre més homes rics i més dones
pobres, entre grans amb més poder adquisitiu i més noies pobres i
sense futur?
Tots els programes electorals
fans promeses. Alguns plantegen
la legalització de la prostitució. En
l’última assemblea de la Favb es
va aprovar una resolució sobre una
realitat que afecta un col·lectiu de
persones -ampli i creixent- en situació de vulnerabilitat i determinant en l’evolució de les polítiques
d’igualtat entre homes i dones,
d’una societat més democràtica i
amb dones realment lliures.

Caldrà veure si la forta
presència de dones
en les candidatures
municipals es tradueix
en més igualtat
alment afectades per la reforma
laboral i a la falta d’opcions. L’atur
juvenil és el més elevat: un 53,9%
per als homes i un 45,9% per a les
dones d’entre 16 i 24 anys.
S’incrementa la taxa de pobresa en la població juvenil de més de
16 anys. Moltes no acaben els estudis, busquen feina fora... i moltes veuen en la prostitució l’única
sortida immediata, ajudades en
això per sectors que no saben oferir altres sortides a la pobresa, i
que banalitzen l’explotació sexual.
Moltes són immigrades, encara més
vulnerables. Unes polítiques públi-

l’Ajuntament seran capaces d’asels seus programes perspectius?
rents problemes de les dones de la
nes que participin plenament en
els afers públics?
Des del moviment veïnal hi serem en aquesta lluita, com a subjectes polítiques de ple dret.

Prioritats dels barris
paralització de llicències de bars,
restaurants, hotels i allotjaments turístics,
etc.
Redacció d’un pla d’habitatge.
Revisió del PERI des d’un punt de vista
social.

Monstserrat de Casanovas per evitar
l’esllavissada de la muntanya del
Guinardó quan plou. Construcció d’un
aparcament que permeti la reurbanització
de carrers.
Desdoblament del bus de barri 117 que ens
apropi al metro Maragall.

HOrta-Guinardó
Baix Guinardó

Horta

Font d’en Fargues

la Clota

Poliesportiu als terrenys de l’antiga
caserna.
Urbanització del Torrent de Lligalbé.
l’ascensor a la Davallada de Gallecs.
d’en Fargues, protecció del quiosc
modernista i reurbanització del carrer

Institut.
Recuperació del local de la plaça Eivissa 17
per a ús públic.
Eliminar del PGM el Túnel d’Horta.
Continuar amb les inversions en el
clavegueram.
Construcció del parc de la Clota incloent
horts urbans.
Aprovar i realitzar els plans de millora

