
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ACTA 
Consell de Dones de Ciutat vella 

  
 

Data: 17/12/2015 Hora: 18:00 
 Lloc: Sala Ernest Lluch del Districte de Ciutat Vella  

Participants  
Nom i cognoms Entitat 

       
 

Nieves de León    Lloc de la dona 

Teresa Caja     ACV Avinyó 

Laia Baltierrez     Tècnica PIAD 

Mercè Otero     Ca la dona 

Mercè Amor     A.I. Diàlegs de Dona 

Maritza Buitrago                                           Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere 

Irene Garcia     Centre Cívic Drassanes 

Laia Fernández                                            Fundació Escó 

Ita Maragall                                                  Creación Positiva 

Estela Aroztegui                                           ACESOP 

Azra Asim                                                     ACESOP       

Marta Selva                                                  Drac Màgic 

Anna Solà                                                     Drac Màgic 

Elsa Oblitas                                                  Centro Boliviano Catalán  

Merche Alvira                                               Xarxa Feminista    

Mª José Arteaga    Consellera PSC 

Jordi Bordas                                                 Conseller ERC 

Júlia Barea                                                   Consellera Ciutadans 

Anna Lliuró     Consellera CDC 

Eva Alfama                                                   Consellera equip de govern  

Natalia Martínez                                           Consellera equip de govern         

Gemma Porret                                             Tècnica Districte 

 

 

Districte de Ciutat Vella 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
 
Rosa Mª García                                               Casal Gent Gran Pati Llimona 

Albert Sabatés                                                 Obra social Santa Lluïsa de Marillac    

Mercè Pérez                                                     Biblioteca Gòtic- Andreu Nin 

Raquel Muñoz                                                  Biblioteca Francesca Bonnemaison 

Temes tractats 
 
Ordre del dia: 
 

1- Informació sobre Jornades feministes ( Barcelona, 3, 4 i 5 de juny ) 
 

2- Procés PAM-PAD 
 

3- Explicació noves línies en matèria de gènere i dones 
 

4- Propostes de millora Consell de dones i taules de dones de Ciutat Vella 
 

5- Valoració activitats 25N 
 

6- Torn obert de paraules  
 

1. Informació sobre Jornades feministes: 
 
Representants de Ca la dona i de la Xarxa Feminista, ens fan la presentació de les 
properes jornades feministes amb les que se celebra els 40 anys de les primeres 
jornades feministes catalanes de la dona. Es vol que les jornades mostrin tot allò que 
pot aportar el feminisme, es vol mostrar la seva pluralitat. La participació serà oberta a 
diferents formes de participació: xerrades, tallers, mecadillos.... 
Es vol fomentar la transmissió i l’intercanvi de coneixements. Els objectius principals 
son: sensibilitzar i promoure. Els principals eixos: 
• Viure en llibertat 
• Sostenibilitat de la vida ( ecologia, laboral...) 
• Cossos, sexualitat, identitats 

           No es vol que siguin unes jornades encorsetades si no àmplies de contingut. 
           Es vol fomentar les aliances i xarxes i la participació conjunta de grups i treballs  
           prèviament dissenyats. A partir del 15 de gener al bloc  
           ( http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/ ), s’obrirà una pestanya per fer  
           propostes del 15 de gener al 15 de febrer. Als voltants del 7 de març es farà un acte de 
           pre-inauguració al paranimf de la universitat de Barcelona, on es varen fer les primeres  
           jornades feministes catalanes de la dona. S’anima a totes les entitats a presentar  
           propostes. 
  

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
2. Procés PAM-PAD 

 
A l’inici de cada nou mandat s’ha d’estructurar el PAM que definirà la planificació 
municipal durant els següents 4 anys. El PAD, proposa l’actuació a realitzar per cobrir 
les necessitats identificades a cada districte. S’explica que pel nou govern es una 
prioritat la construcció col·lectiva de les polítiques públiques i per això es necessita la 
participació de la ciutadania. El procés ja s’ha iniciat i finalitzarà a la primavera amb 
l’aprovació dels plans, posterior a la negociació amb la resta de formacions polítiques. 
S’ha plantejat un procés amb diverses fases durant les que es crearan espais de debats 
i trobades per parlar sobre les necessitats i prioritats tant de ciutat, com de cada un dels 
territoris. En aquest moment s’està en la primera fase, en la que es dona a conèixer el 
procés a les entitats col·lectius i associacions. Es poden enviar aportacions al correu: 
pam_padciutatvella@bcn.cat   
Al mes de gener, es presentarà la primera versió del PAM/PAD, que es la que es 
sotmetrà a participació. Del gener al març es realitzaran debats a tota la ciutat sobre els 
principals temes plantejats i es posarà en funcionament la plataforma de participació 
digital  que estarà oberta a tota la ciutadania. En principi els tres eixos principals en els 
debats en qüestions de gènere son ( proposta pendent de confirmació final, pot sofrir 
canvis):  

a. Urbanisme i via pública: usos socials de l’espai públic, seguretat 
b. Mobilitat de proximitat i accessibilitat 
c. Cultura: les TIC, art, memòria històrica i saber 

A aquests caldrà afegir, tots els debats que es proposen des del districte de Ciutat Vella, 
que s’anunciaran i difondran en les properes setmanes. 
Durant el mes d’abril s’entrarà en la fase final durant la que s’explicaran i es publicaran 
els resultats. Es treballaran també amb els altres grups polítics les propostes. 
Es proposa que al primer Consell de Dones del 2016 es poden recollir propostes tant de 
ciutat com de districte  
 

3. Explicació noves línies en matèria de gènere i dones: 
 
S’explica primerament la nova estructura municipal. Creació del Departament de 
Transversalitat ( DTG ) i el Centre d’Igualtat i Recursos per a les Dones, dependran de 
la primera tinença d’alcaldia de treball, economia i planificació estratègica. Tot depenent 
del Gerent de Recursos Generals. Amb lideratge polític conjunt amb la Regidoria de 
Cicles de Vida, Feminisme i LGTBI. També dependrà de la Primera Tinença d’Alcaldia el 
Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures. Tot això s’explicarà 
millor en propers Consells. 
La transversalitat  i el compromís de que la perspectiva de gènere, sigui inclosa en totes 
les polítiques municipals i a tots els districtes. Línies generals de treball: 

mailto:pam_padciutatvella@bcn.cat


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• Mesura de govern en la que es vol aconseguir el compromís per que la perspectiva 
de gènere sigui inclosa en totes les línies polítiques municipals. 

• Interseccionalitat: que inclou la necessària interrelació entre els cicles de vida, les 
diferents ètnies, les diferents classes socials, les diferents orientacions sexuals i la 
diversitat funcional... 

• Mesures contra la violència masclista. Ampliació dels pressupostos destinats, tant a 
la prevenció com al tractament de les persones que la puguin haver patit. 

• Ampliació de la recollida de dades per millorar i fer mes eficaces les respostes a les 
necessitats derivades de la violència masclista.  

• Creació per part del govern municipal, d’un protocol de dol de ciutat, que permeti 
visualitzar el rebuig institucional a la violència. 
 
Dins aquest apartat, es comenta que referent a les subvencions,  cal tenir en compte 
que alguns àmbits han modificat una mica els noms i que s’han ampliat amb tres 
àmbits nous: 

• Consum responsable 
• Economia social i solidària 
• LGTBI 

 
Es decideix enviar a les dones del Consell informacions relatives a: 
 
- Subvencions 
- Organigrames LGTBI de com queden les estructures de polítiques d’equitat de 

gènere i del Departament de Transversalitat 
- Mesura de govern de transversalitat i mesura de govern contra les violències 

masclistes. 
 

 
4. Propostes de millora Consell de dones i taules de dones de Ciutat Vella 

 
Ens preguntem com aconseguir que l’espai del Consell, aporti elements importants de 
treball conjunt en les polítiques de gènere del districte. Es fan diferents propostes: 
 
- Que el Consell, no sigui només informatiu. Hi podem fer tallers, xerrades... 
- Es pot anar canviant el lloc on el fem, es pot fer en diferents entitats i/o en 

equipaments, fer-ho menys institucional ajudaria potser a que vingui més gent. 
- Reconeixem la dificultat del treball en xarxa, cada una de nosaltres està molt 

compromesa amb la seva entitat o equipament i de vegades es fa difícil adonar-te 
de la resta. 

- Tenint en compte que la majoria pertanyem a entitats destinades al treball amb 
col·lectius que demanen molta atenció: dones en situació de risc, dones 
immigrades, serveis de sensibilització... reconeixem la pròpia necessitat que tenim 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

com a professionals de vetllar per la nostra pròpia autocura i formació,  la qual ben 
segur ens aportarà recursos bàsics per afrontar situacions complexes amb les 
dones amb les que treballem.  

- Podem crear un espai de treball i d’intercanvi professional. Tenir aquest espai ens 
ajudarà a poder prioritzar les respostes a les necessitats de moltes de les dones del 
districte que participen de les diferents entitats. 

- Per al treball en xarxa, es bàsic el coneixement del treball de les diferents entitats 
amb les que ens relacionem. Es poden intercanviar coneixements, recursos... Es 
proposa provar amb nous mecanismes de difusió i interrelació com una pagina de 
facebook del consell on tothom pugui penjar activitats o altres. 

- Definir objectius propis del consell de dones de Ciutat Vella 
 
 

5. Valoració activitats 25N 
En general es valora positivament la programació del mes de novembre contra la 
violència masclista. Passem un petit vídeo molt casolà en el que podem gaudir d’una 
mostra de les activitats fetes als diferents barris que conformen el districte de Ciutat 
Vella. 
 

6. Torn obert de paraules 
Al Consell de Dones de Febrer es poden aportar temes treballats a les entitats sobre 
necessitats i objectius bàsics a tenir en comte en matèria de gènere al districte. La 
Consellera l’Eva es brinda a enviar-nos unes preguntes que puguin ser treballades per 
totes les dones de les diferents entitats per tal d’aportar propostes al proper Consell per 
al PAM de ciutat i al PAD de Districte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


