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Entitats

ASSOCIACIÓ DE DONES VERGELITANES

Treballem per 
fer-nos sentir

La Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Cata-

là de la Dona (ICD), va crear el Consell Nacional de les Do-

nes de Catalunya (CNDC) com a òrgan consultiu d’aquest 

institut. Mitjançant el Decret 92/1998, de 31 de març, es 

va establir una ordenació jurídica del Consell Nacional de 

Dones de Catalunya com a òrgan consultiu de l’Institut Ca-

talà de les Dones que reuneix les representacions de les 

entitats que treballen específicament en activitats a favor 

de la igualtat d’oportunitats per a les dones. Com podeu 

veure, en aquests darrers anys s’ha anat dotant de repre-

sentativitat cadascuna de les diferents associacions repre-

sentatives de les dones. Fins i tot les més recents, com ara 

la nostra, tenien veu i opinió a través de les Assemblees 

Territorials de Dones de Catalunya . 

Fa un xic més d’un mes un nou decret (Decret /2013) 

va trasbalsar les diferents juntes de les entitats represen-

tatives de dones. Teníem uns quinze dies per posar-nos 

a treballar i presentar esmenes per tal que tot el treball de 

col·laboració dels darrers anys amb el Govern no canviés 

radicalment. Després de diverses reunions, el 22 d’abril es 

van presentar diferents esmenes, entre les quals hi havia 

aquestes:

 » Revisar el llenguatge de tot el decret amb perspectiva 

de gènere.

 »  Ampliar les funcions i els àmbits d’actuació del Consell 

Nacional de Dones.

 »  Eliminar el punt 3.2: «El CNDC, com a òrgan assessor 

de l’ICD, no està facultat per a emetre opinions en repre-

sentació del col·lectiu de dones.»

 »  Afegir una segona vicepresidència proposada pel Plenari 

per un període de dos anys, prorrogable a quatre, que 

pertanyi a alguna de les entitats del CNDC.

 »  Voler, en definitiva, més representativitat de les assem-

blees territorials, com hi havia fins ara: volem tenir veu i 

vot en referència a les polítiques de dones.

 »  Designar grups de treball i estudi per a temes concrets.

 »  Incentivar el treball en xarxa.

Des de la nostra associació, continuarem treballant junta-

ment amb totes les membres de l’Assemblea Territorial per 

esdevenir interlocutores de les polítiques que fa el Govern 

per la igualtat efectiva de dones i homes i la normativa amb 

l’abordatge de la violència masclista, però ho volem fer amb 

totes les garanties que han escoltat les nostres veus.
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