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i LGTBI organitza una jornada commemorativa 
del 20è aniversari de la Declaració i Plataforma 
d’Acció de Beijing en el marc de la IV Conferència 
Mundial sobre les Dones de les Nacions Unides, 
celebrada el setembre de l’any 1995. L’objectiu 
d’aquella conferència era la igualtat de gènere 
i l’apoderament de les dones d’arreu del món. 
En la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing 
resultant es van forjar qüestions tan importants 
en matèria d’igualtat com l’inici de la estratègia 
del “gender mainstreaming” o “transversalitat 
de gènere”.

A la jornada que us presentem, doncs, volem 
analitzar quins han estat els avanços assolits 
i els reptes afrontats en aquests 20 anys de 
recorregut del gender mainstreaming. 
També volem fer una reflexió sobre l’aposta 
del govern de Barcelona per introduir el principi 
d’igualtat en totes les seves polítiques per tal de 
fer front als reptes socials, polítics i econòmics 
actuals. I, des d’una revisió crítica del context de 
desmantellament de les polítiques d’igualtat, 
volem parlar de la relació amb els moviments 
feministes i de les respostes que, des de l’àmbit 
públic-institucional i públic-comunitari, podem 
impulsar per sostenir un model econòmic i social 
en el que la sostenibilitat de la vida es situï en 
el centre. Per últim, també volem parlar de la 
capacitat de resposta aconseguida a nivell social 
i institucional front el problema de la violència 
vers les dones.



PROGRAMA

De 15 
a 15.15 h

Benvinguda institucional i presentació de la Jornada Beijing +20

Laura Pérez, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI 
de l’Ajuntament de Barcelona

De 15.15 
a 15.45 h

Reptes de la transversalitat de gènere 20 anys després 
de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing

Angela O’Hagan, investigadora i professora de la Glasgow Caledonian 
University

De 15.45 
a 17.15 h

Experiències: resistències i avenços en la inclusió de la perspectiva 
de gènere a les polítiques públiques en tres experiències significatives

• País Basc: Ana Alberdi, secretària general d’Emakunde, 
Instituto Vasco de la Mujer 

• Andalusia: Pilar Gutiérrez, responsable de la Unitat 
de Gènere del Instituto Andaluz de la Mujer

• Catalunya: Marta Selva, presidenta de l’Institut Català 
de les Dones (ICD) durant el període 2003-2010

Moderació a càrrec de l’Eva Alfama, investigadora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

De 17.15 
a 17.45 h

Pausa

De 17.45 
a 18.15 h

Feminismes i canvi institucional: l’aposta del govern de Barcelona

Ada Colau, alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona 
i Laura Pérez, regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI

De 18.15 
a 20 h

Taula Rodona: Crisis i reptes actuals 

• Model econòmic i sostenibilitat de la vida: Sandra Ezquerra, 
professora de Sociologia de la Universitat de Vic 

• Polítiques i arquitectura de l’austeritat: Maria de la Fuente, 
directora de l’Observatori IQ (Institut per a l’Estudi 
i la Transformació de la vida Quotidiana)

• Relacions entre institucions i moviments feministes: 
Joana Garcia, periodista i activista feminista

• Violència vers les dones: Laia Rosich, de l’Associació 
El Safareig

Moderació a càrrec de la Sònia Ruiz, cap del Departament 
de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona
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