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Recentment s’han commemorat els 40 anys de feminismes al Baix Llobregat, una comarca 
on el moviment feminista té una important i llarga trajectòria, que a dia d’avui continua 
deixant la seva empremta a pobles i ciutats. El Baix Llobregat tal i com es actualment, és en 
bona part el fruit d’anys de lluites, reivindicacions i treball de moltes persones que, amb el 
seu esforç, van assolir fites tan importants com per exemple la creació de centres de 
planificació familiar a tot el territori. 
 
Ara, 16 anys després de la celebració del 1r Congrés de les Dones del Baix Llobregat a Sant 
Boi, i amb tres congressos més celebrats a Sant Feliu, Viladecans i Gavà, presentem el 5è 
Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb el moviment feminista més viu que mai, i amb 
la sensibilització del món polític, social i econòmic cap a l’eradicació de les desigualtats de 
gènere i cap a l’assoliment real de la plena ciutadania de les dones. 

 
El principal objectiu del 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat és aconseguir que el 
màxim número de persones de la comarca tinguin informació real i rigorosa de la situació 
actual de les dones, participar als debats, actes, xerrades i totes les activitats programades 
per les subseus,  i expressar les seves opinions sobre les diferents temàtiques que es 
proposen als documents de treball. 
 
Els àmbits temàtics del congrés són: 
 

1. Transversalitat de gènere a les polítiques públiques: 
2. Economia feminista. 
3. Dones tech. 
4. Perspectiva de les dones als mitjans de comunicació. 
5. Violències masclistes. 
6. Esport femení. 
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ELS MATERIALS DE DEBAT 
 
Els materials de debat han estat elaborats per expertes en els diferents àmbits en els que 
s’estructura el congrés: 
 
Transversalitat de gènere a les polítiques públiques.  
 
Marta Corcoy Rius, doctora en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Investigadora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la 
UAB.  
 
Economia Feminista. De que parlem quan parlem d’economia feminista.  
 
Ariadna Trillas Fonts, periodista dedicada principalment a la informació econòmica. És sòcia 
treballadora de la revista Alternativas Económicas. 
 
Dones Tech. La presència de les dones en vocacions i ocupacions relacionades amb la 
ciència i la tecnologia. 
 
Lourdes Reig Puig, llicenciada en Ciències per la Universitat Autònoma de Barcelona i 
doctora en Ciències de Mar per la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
Pilar Gil Pons, llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona. Va estudiar física a 
l’Imperial College de Londres i va realitzar la seva tesis doctoral en Astrofísica en la UPC, 
sobre l’evolució de estrelles binàries.  
 
Enrica Zola, doble grau de Màster en Enginyeria de les Telecomunicacions atorgat per la UPC 
i pel Politecnico di Torino (Itàlia). Professora agregada I Sotsdirectora de les relacions 
externes i recerca de l’EETAC. 
 
Michaela Svaluto Moreolo, grau de màster amb matrícula d’honor en Enginyeria Electrònica 
i doctora en Enginyeria de Telecomunicació per la Università Roma Tre, Roma, Itàlia. Forma 
part del Comitè de Direcció del CTTC com a coordinadora de Gestió de Projectes.  
 
Carmen Gómez, diplomada en Relacions Laborals per la UB, màster en Mediació i Resolució 
de Conflictes per la Universitat Ramon Llull  i de Programació Neuro Lingüística. Responsable 
de RRHH del CTTC. 
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Perspectiva de les dones als mitjans de comunicació. Les dones als mitjans de comunicació: 
invisibles o estereotipades?. 
 
Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, és un projecte de participació 
ciutadana pioner impulsat per diferents ajuntaments que te l’objectiu de promoure una 
cultura crítica en relació al paper de les dones en els mitjans de comunicació. 
 
Violències masclistes. Patriarcat i violència econòmica, “Les altres Dones”: exemples de 
revictimitzacions quotidianes, Les violències més invisibles. 
 
M. Jesús Rodríguez Carrero, llicenciada en psicologia en itinerari de psicologia clínica, 
llicenciada en psicopedagogia i graduada en treball social. Postgraduada en neuropsicologia, 
títol d'expertesa universitària en cooperació internacional, màster en psicologia jurídica i 
forense, màster en violència de gènere i maltractament. 
 
Violències masclistes. Abordament de l’assetjament sexual. 
 
Lidia Puigvert-Mallart, professora de Sociologia –UB, Investigadora de CREA, Community of 
Researchers on Excellence for all i Affiliated member al -Centre for Community, Gender and 
Social Justice. Institut of Criminology - University of Cambridge. Investigadora Principal en el 
territori espanyol del projecte Horizon 2020 programme of the European Commission: 
PROTON -Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks. 
 
Esport femení. Dones en l’esport. 
 
Pedrona Serra Payeras, professora del Departament d’Educació Física de l’INEFC.  Membre 
del Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE). Va fer la 
seva tesi doctoral sobre “La perspectiva de gènere en els estudis de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport”. 
 
Anna Vilanova Soler, professora de Sociologia de l’Esport a l’Institut Nacional d’Educació 
Física (INEFC). És membre de l’equip de coordinació del Grup d’Investigació Social i Educativa 
de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE). 
 
Susanna Soler Prat, professora del Departament d’Educació Física de l’INFEFC. Especialista 
en perspectiva de gènere al Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.  Coordinadora del 
Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE). 
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EL TREBALL PRECONGRESSUAL: LES SUBSEUS 
 
L’activitat prèvia del Congrés ha estat una “sacsejada feminista”. Des del mes de maig fins a 
setembre s’han organitzat 28 activitats precongressuals sobre els sis àmbits temàtics que 
estructuren el congrés, i en les que han participat més de 1500 persones. 
  
Les conclusions del treball i debat desenvolupat a les subseus, formen part de la 
documentació que les delegades treballaran a les comissions del congrés. 
 
LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
Les 400 persones delegades del congrés treballaran durant el matí de dissabte a les aules de 
la UPC de Castelldefels dintre de les comissions de treball. Aquestes estaran dirigides per les 
autores dels materials de debat, acompanyades d’expertes en cadascun dels àmbits de 
treball.  
 
Comissió 1 – Transversalitat de gènere a les polítiques públiques 
Marta Corcoy Rius, autora del material de debat. 
Maribel Cárdenas Jiménez, experta en polítiques d'igualtat. 
 
Comissió 2 -  Economia feminista 
Ariadna Trillas Fonts, autora del material de debat. 
Lucía López Fernández, politòloga i tècnica de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. 
Alba García Sánchez, experta en polítiques de gènere i igualtat. 
 
Comissió 3 -  Dones tech 
Lourdes Reig Puig i Pilar Gil Pons, coautores del material de debat. 
Núria Salán Ballesteros, professora i investigadora de la UPC. 
 
Comissió 4 – Perspectiva de les dones als mitjans de comunicació 
Eva Gou Quintana i Àngels Seix Salvat, membres de l'equip tècnic de l'Observatori de les 
dones en els mitjans de comunicació. 
 
Comissió 5.1 – Violències masclistes 
Maria Jesús Rodríguez Carrero, autora del material de debat. 
Josefina Caro Blanco, psicòloga del SIAD Baix Llobregat 
 
Comissió 5.2 - Violències masclistes: assetjament sexual. 
Lidia Puigvert Mallart, autora del material de debat. 
Sensi Domínguez Recio, assessora jurídica i formadora en temes de igualtat. 
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Comissió 6 – Esport femení 
Pedrona Serra Payeras, coautora del material de debat. 
Salvador Valls Cuello, president del Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
Cal destacar que les conclusions del congrés definiran les línies estratègiques del proper 
PLA TRANSVERSAL DE POLÍTIQUES DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT pel període 2019-2023. 
 
Trobareu els materials de debat, les conclusions de les subseus i tota la informació referent 
al congrés a www.elbaixllobregat.cat/5congresdones. 
 
Dades tècniques 
 
El Congrés tindrà lloc al municipi de Castelldefels, entre el Teatre Plaza i el Campus de la UPC 
al Baix Llobregat. 
La inauguració tindrà lloc el divendres 26 a les 16:30 hores al Teatre Plaza. 
La jornada de treball, serà el dissabte 27 a la UPC de Castelldefels, i l’acte de cloenda, el 
mateix dissabte 27 a les 16 hores al Teatre Plaza. 
 
Organització 
 
El 5è Congrés de les Dones està organitzat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat i el 
Consell de les Dones del Baix Llobregat amb el suport de l’Ajuntament de Castelldefels, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Institut Català de les 
Dones. 
 
Dades de contacte i xarxes socials 
 
Serveis de Premsa i Comunicació Consell Comarcal del Baix Llobregat 
comunicacio@elbaixllobregat.cat 
 
Instagram i Twitter - @donesllobregat 
Facebook - @donesbaixllobregat 
 
 
 

http://www.elbaixllobregat.cat/5congresdones.
mailto:comunicacio@elbaixllobregat.cat
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