AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL NACIONAL DE DONES DE
CATALUNYA

En Joan Herrera Torres, amb DNI
, en qualitat de President del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, amb
domicili a efectes de notificació al Palau del Parlament, Barcelona, es dirigeix al
Departament de Benestar i Família en relació al Decret del Consell Nacional de Dones
de Catalunya, segons edicte de 27 de febrer de 2013, pel qual se sotmet a informació
pública el projecte de decret publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
número 6330 de 7 de març de 2013, per tal de formular les al·legacions següents

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La participació de la ciutadania en els assumptes públics és una de les bases de la
democràcia, però, al mateix temps, és una qüestió essencial per treballar en la
governança, en la innovació de les polítiques públiques i en l’assoliment d’una
ciutadania plena. És necessari reconèixer la complexitat i la interdependència entre els
problemes socials i com la participació activa de la societat civil és un instrument per
tal de treballar en la seva solució. En el cas de les dones, la participació és, a més, una
forma d’empoderament, d’incrementar la seva autonomia i de potenciar el seu
enfortiment social i polític.
La Constitució Espanyola recull el principi d’igualtat i, en els seus articles 9.2 i 23, en
reconeix el dret de la ciutadania a participar en els assumptes públics. Aquest mandat
constitucional, insta als poders públics a remoure tots els obstacles que dificultin o
impedeixin la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i
social.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix aquesta realitat, i estableix a l’apartat
relatiu als “Drets i principis rectors” la necessitat de promoure l’equitat de gènere per
part dels poders públics. L’article 19 enuncia la necessitat d’incloure la perspectiva de
gènere en totes les polítiques. Finalment a l’article 153, apel·la a la promoció de les
associacions de dones que tinguin activitats relacionades amb la igualtat.
La participació pública de les dones (social, política, econòmica, etc.) encara té una
presència i incidència inferior a la dels homes. És, per tant, un deure dels poders
públics donar impuls a aquesta participació, estimulant l’associacionisme i fomentant
la seva participació en els assumptes públics, fent un esforç per a que aquesta
participació reculli la diversitat de dones del nostre país
Els consells de dones són instruments per articular i canalitzar la participació de les
dones, amb l’objectiu d’avançar cap l’equitat de gènere, alhora que son eines per a
facilitar espais de relació i coordinació entre les entitats i l’administració per a

incorporar la perspectiva de gènere en els assumptes i polítiques públiques, tot
recollint la pluralitat de dones i dels seus interessos.
En aquest sentit, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) ha de ser
l’òrgan participatiu i consultiu per a qualsevol actuació de la Generalitat en matèria de
polítiques de dones en qualsevol àmbit
Com a tal, el seu objectiu és donar veu a la màxima representació de la diversitat del
moviment associatiu de dones de Catalunya, atenent també a la seva diversitat
territorial. Alhora ha de ser un espai de creació d’espais de relació i d’enfortiment de
xarxes.

Les modificacions que es proposen al nou Projecte de Decret del Consell Nacional de
les Dones de Catalunya van en detriment de la representació d’aquesta diversitat de
l’associacionisme de dones al Consell, del paper participatiu i consultiu de la societat
civil en els seus òrgans, de la creació d’aquests espais relacionals i d’enfortiment de
xarxes i, per tant, del propi principi d’empoderament i de participació activa de la
societat civil en la presa de decisions polítiques que ha de regir un òrgan participatiu i
consultiu com és el CNDC.

Pels motius expressats, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa presenta la següents al·legació:
ÚNICA. Que es retiri aquest Decret

