
 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

 
CONSELL DE DONES 28/06/2017 

Seu Districte Ciutat Vella. Plaça Bonsuccés, 3. 

18:00h. 

 

Assistents: Eva Alfama Guillén (Consellera Districte C. Vella); Mercè Otero Vidal (Ca La Dona); 

Faouzia Chati Badou (Ass. Dones Marroquines a Catalunya); Natalia Massé (Fund. APIP-ACAM); 

Maria Montesinos (F. Indera); Engracia Querol (veïna); Maria José López (ERC); Elena Herranz 

(Dept. Transv. Gènere); Laia López Chicote (Dept. Transv. Gènere); Carmen Fuertes (Tot Raval); 

Komal Naz (Tot Raval); Fina Pérez Rovira (Casal dels Infants); Mercè Amor (Diàlegs de Dona); 

Raquel Muñoz (Bib. Franc. Bonnemaison); Mercè Pérez Sánchez (Bib. Gòtic Andreu Nin); 

Soledad Ruiz Saiz (Dept. Feminismes - PIAD); Teresa Caja (Veïna, Ass. Comerciants i Veïns 

Avinyó); Mireia Martínez (Dept. Feminismes – PIAD); Oriol Adserol Planet (Districte C. Vella).  

 

Desenvolupament de la Sessió: 

Presideix la consellera Eva Alfama. En la seva intervenció inicial dóna la benvinguda a les 
assistents i exposa el següent ordre del dia: 

 
 

1. Presentació referent transversalitat de gènere al districte. 
 

2. Presentació nou model circuit violència i rol del PIAD. 
 

3. Oci nocturn i agressions sexistes. 
 

4. Salut comunitària i dona. 
 

5. Torn obert de paraules. 
 

 

1. Presentació referent transversalitat de gènere al districte. 

A càrrec de Elena Herranz i Laia López (Dept. Transversalitat de Gènere). 
 
L’Elena presenta a la Laia, que es va incorporar al maig com a tècnica de transversalitat de 
gènere al Districte de Ciutat Vella, i es troba ubicada a Ramelleres, 17 (1a planta). Aquesta 
figura tècnica sorgeix a partir de la mesura de govern que promou el treball de la 
transversalitat de gènere en tots els àmbits i departaments de l’Ajuntament de Barcelona. De 
fet, la incorporació de la perspectiva de gènere a l’administració municipal s’inclou en el Pla 
per la Justícia de Gènere 2016-2020. 
La incorporació d’aquesta figura tècnica permet traslladar-ho als districtes, i es dissenya un pla 
de treball adequat i específic per al Districte de Ciutat Vella. S'ha establert en cadascun dels 
àmbits de treball una sèrie de tasques concretes, amb una temporització prevista per a 
cadascuna de les activitats. 
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Es realitza la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia amb el suport d’un document de 
diapositives que estarà a disposició de totes les entitats i veïnes participants al Consell de 
Dones del districte. 
Entre els temes a destacar, consideren que a Ciutat Vella cal generar eines per arribar a més 
població. 
Pel que fa a les subvencions, ja hi ha criteris de gènere, però no és fàcil aplicar-ho i que tant 
entitats com administració sàpiga com executar-ho. És important que en el procés de 
subvencions es plantegin objectius i es vagi treballant per assolir-los. Ara s'està fent una anàlisi 
dels resultats de les subvencions, per veure si les entitats necessiten assessorament, o si bé 
aquestes sí que ho treballen però no ho han incorporat correctament al demanar la subvenció, 
per exemple. 
Aquest projecte es tracta d’una prova pilot per treballar la perspectiva de gènere als districtes, 
però amb voluntat que esdevingui una plaça estructural fruit d'una valoració positiva d'aquest 
procés inicial. 
Davant la pregunta de com s’imagina la relació entre aquesta figura i les entitats, l’Eva Alfama 
comenta que és més aviat una figura interna, treballant amb el personal de districte per a 
incorporar la perspectiva de gènere. El contacte amb les entitats el continuarà vehiculant la 
Gemma Porret, tècnica de Feminismes del Districte de Ciutat Vella. 
L’Elena Herranz comenta que si hi ha demandes de les entitats, però, es pot considerar 
col·laborar-hi. Es podria fer, per exemple, un mapeig d'entitats feministes del districte. 
L’Eva Alfama comenta que aquesta figura tècnica també s'anirà presentant en altres Consells 
de barri o altres Consells sectorials. S'anirà efectuant, prioritzant també aquells on ja hi ha 
demanda d'aquesta figura, però cal anar sortint a explicar-ho en altres espais. 
Es vol ampliar al màxim la seva presència en diferents espais i difondre-ho bé internament 
perquè les diferents persones tècniques referents la tinguin en compte. Fins a dia d’avui, per 
exemple, s'ha tingut en compte en l'àmbit de Comunicació, on ja ha efectuat una formació 
sobre comunicació no sexista. 
 
 

2. Presentació nou model circuit violència i rol del PIAD. 

A càrrec de Mireia Martínez (Directora PIADs) i Soledad Ruiz (Coordinadora PIADs), del Dept. 

de Feminismes. 

 
Es realitza la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia amb el suport d’un document de 
diapositives que estarà a disposició de totes les entitats i veïnes participants al Consell de 
Dones del districte. 
A partir de l’avaluació dels circuits de violència, s’han repensat els serveis de violència i atenció 
a les dones. 
Expliquen que els PIADs centren les seves actuacions en tres àmbits; treballant detecció i 
atenció psicosocial, prevenció i sensibilització. 
Els principals canvis i millores organitzatives són:  

- Increment d’hores de professionals. 
- Millora de les franges horàries d'atenció. 
- Servei d’atenció telefònica amb un equip tècnic format en violències de gènere i 

atenció a les dones, podent donar més agilitat en la incorporació de la gent al servei. 
- Ajustament horari per sol·licitar cita prèvia (tardes alternatives entre PIADs). 



 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

 
Abans hi havia una sola figura tècnica que feia atenció individual, grupal i comunitària. Ara es 
compta amb noves professionals d’atenció individual que reforcen els PIADs de Barcelona. Hi 
ha una nova figura d'intervenció comunitària i s'ha triplicat l’atenció per part d'advocades. 
S'han ampliat les persones destinatàries, incloent noies de 12 a 17 anys. S’ha incorporat el 
treball en aquesta franja d’edat a partir de la necessitat detectada de treballar i atendre 
aspectes com la prevenció de la violència, els matrimonis forçats o la mutilació genital 
femenina, entre d’altres. Les persones destinatàries no cal q estiguin empadronades a 
Barcelona. 
A dia d’avui s’arriba a desenvolupar 70 tallers anuals a Barcelona, aproximadament uns 7 per a 
cada PIAD. 
La Mireia comenta que la Laia, la tècnica que ja treballava anteriorment a Ciutat Vella, es 
queda a l'equip d'atenció i s'incorpora la Raquel, nova tècnica d'intervenció comunitària. La 
Raquel treballarà amb col·lectius on es detectin necessitats, dones que no arriben als serveis 
(migrades, joves i dones grans, per ex) o dones de territoris concrets dels Districtes que no 
arriben al servei. Té com a objectius treballar les necessitats detectades, fer acompanyaments, 
etc., depenent de les demandes que vagin sorgint. 
També es participarà en projectes comunitaris de Districte, prioritzant conjuntament amb 
Districte i participant en processos inicials de desenvolupament de projectes. 
La Soledad comenta un dels canvis que consideren més importants. En aquests últims anys el 
PIAD tenia un horari d'atenció directa, però amb l'evolució i l'augment d'atencions sempre hi 
havia gent esperant. Ara es gestionen les atencions mitjançant cita prèvia per telèfon. També 
es dona cita prèvia presencialment, ja que així les dones també poden conèixer les tècniques i 
fins i tot es pot resoldre algun petit dubte (1h setmanal). 
Per a contactar entre entitats i PIADs no cal passar per l’atenció telefònica, segueixen existint 
telèfons interns i es generaran extensions. Els telèfons de contacte generals sí que es 
redirigiran a l’atenció telefònica. 
La incorporació dels PIADs als Consells de Dones dels diferents districtes és també un dels 
principals canvis.  
La Carmen Fuertes pregunta si el personal que hi havia abans als PIADs s'ha quedat integrat en 
la nova estructura i format del servei. La Mireia comenta que segueixen les mateixes 
professionals, i coincideix que totes elles han preferit quedar-se a l'equip d'atenció, en lloc 
d’optar per les places d’intervenció comunitària. També es va oferir a les professionals canviar 
de districte (ja que sol haver-hi diferent volum de visites) i sí que s'ha donat algun canvi entre 
tècniques que ho han acordat entre elles. Hi ha quatre districtes amb canvis de professionals, 
però no és el cas de Ciutat Vella. Ha estat un procés complicat de municipalització d'un servei, 
però s’ha fet amb cura. Ara es consolida el servei i s'haurà d'anar equiparant progressivament.   
A finals d'any els PIADs entren a Tractament de violència i podran tractar casos (si no hi ha 
persones menors implicades).  
L’ampliació de professionals ha fet que els PIADs puguin donar cita cada 15 dies, en lloc d’un 
cop al mes com passava anteriorment.  
Pel que fa a la mediació intercultural, l’Eva Alfama comenta que l’Associació pel Benestar i el 
Desenvolupament (ABD) fa serveis de traducció i mediació que utilitza l'Ajuntament. Quan la 
tècnica d’intervenció comunitària s'incorpori plenament, es vol fer que aquesta comenci a 
tenir més contacte amb entitats i amb la tècnica d'atenció individual.  
Es considera que cal treballar un apropament de les comunitats. Cal desbloquejar situacions de 
por de dones de diferents orígens a recórrer a aquests serveis.  
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Cal pensar des del Consell de Dones què més podem fer. Pensar en projectes més concrets que 
permetin obrir espais d'apropament als serveis. Un exemple podria ser el tastet de tallers que 
es realitza a Sant Antoni 
La Mireia comenta que al setembre es comença un projecte amb dones de diferents col·lectius 
per a traduir materials, no només amb llenguatge, sinó tenint en compte els codis propis de les 
diferents cultures. 
També es comenta que amb Mossos d'Esquadra hi ha hagut en algun moment complicacions a 
nivell de coordinació i derivacions, però s'han anat treballant. Cal treballar bé estereotips, 
mites, i cuidar circuits de violència. Les derivacions funcionen millor en aquesta última etapa, 
però s'hauria de seguir treballant bé. Quan es fa acompanyament de la denúncia, cal tenir en 
compte que hi ha condicions de seguretat per a efectuar la denúncia. 
Respecte a la nova franja d’atenció de 12-17 anys, cal veure com es posa en relació amb 
centres educatius, entitats,... i com es durà a terme. És molt necessari, però cal veure com es 
treballen les responsabilitats i les relacions amb les escoles. 
La Soledad comenta que el treball amb aquesta franja es va iniciar amb el tema de la mutilació 
genital femenina, que es sol donar en aquesta franja d'edat. També arribaven demandes de 
PIJs, entitats, etc., que volien saber com resoldre consultes, on derivar, etc. Hi ha el SARA jove, 
però era massa abrupte en molts casos derivar directament cap allà. Ara s'està fent un treball 
de fons, adaptant l'equip al procés d'entrada d'aquest col·lectiu i adaptant assessorament 
jurídic, amb més sistemes telemàtics d'atenció. 
 
 

3. Oci nocturn i agressions sexistes. 

 

L’Eva Alfama explica aquest punt informatiu, fent referència a la campanya Bcn Antimasclista. 

Com ja saben les assistents, durant les Festes de la Mercè hi va haver un estand a la Plaça 

Espanya. Demà obrim un estand al front marítim, a la zona del carrer Trelawny, amb molt oci 

nocturn. És una prova pilot fins a finals de setembre, per a treballar violències en l'oci nocturn i 

fer sensibilització comunitària. 

Es comptarà amb dues persones a l'estand informatiu i d’atenció i amb una parella itinerant, 

de 23 a 5h. Es dóna informació genèrica, i es derivarà casos, si cal. L’equip de professionals 

està coordinat amb serveis de seguretat, l’associació d'oci nocturn, etc., i estarà present els 

dijous, divendres i dissabtes. Està format per dues psicòlogues i dues educadores. 

Per altra banda, el protocol de festes majors s'ha estat recolzant des de la Regidoria de 

Feminismes i LGTBI. A la Festa Major del Raval, del Casc Antic, etc, hi haurà cartells, pancartes i 

altres materials i hi haurà també protocols d’intervenció. A la Rambla del Raval hi haurà un 

punt d'informació de 22 a 02:30-03:00h. I també s'està treballant per incorporar-ho en els 

altres barris, segons les necessitats detectades. 

És doncs una línia de treball que compta amb pressupost del Dept. de Feminismes i del propi 

Districte per fer materials (tríptics, lones, xapes, etc.) i realitzar les intervencions. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

4. Salut comunitària i dona. 

 

L’Eva Alfama explica que actualment tenim programes de salut comunitària a tots els barris del 

districte. Ara hi ha el Pla de barris Raval Sud - Gòtic Sud, amb un àmbit de treball de salut on 

s'estan recollint propostes. 

Cal treballar quins aspectes, des d'una perspectiva feminista, es podrien reforçar a districte.  

Entre els temes importants detectats hi ha:  

- Salut Sexual i Reproductiva, incloent perspectiva intercultural amb joves, dones (sobretot 

dones reagrupades) i gent gran. 

- Violència, empoderament, promoció de la salut, hàbits, etc. 

- Treball amb famílies a través de l'escola (especialment dones, infants,...) 

 

En l’àmbit de la salut comunitària es poden tenir en compte xerrades, tallers, participació, 

activitats... que vetllin per la promoció de la salut. 

Sorgeixen les següents propostes de treball: 

- Malalties femenines, relacionades amb els òrgans sexuals (endometriosis), dones 

somatitzades. Cal informació sanitària. 

- Necessitat d'un espai per a les dones on cuidar-se, un espai de relació,... on treballar, 

per exemple, dona i esport. La dona no té espai per sí mateixa. Cal intentar crear 

espais, fer pedagogia i convèncer a les dones que cal que es cuidin, que per temes de 

salut facin exercici, etc. Cal treballar lentament i progressivament aquest tema, que 

entrin mica en mica i acaben mostrant molt interès. La Fina comenta que les dones del 

Casal dels Infants no fan esport, ja que segons la seva cultura no ho assumeixen. Cal 

doncs cercar estratègies. Es comenta que cal treballar el coneixement del propi cos 

també amb dones grans, i que això es podria fer a l’escola de salut. 

- Es considera també important fer prevenció a partir del coneixement del propi cos. Hi 

ha un desconeixement absolut de la pròpia sexualitat, un fet que segueix existint en 

dones de diferents orígens.  

- La Mercè comenta que hi ha una reivindicació genuïna, que és el dret de tota dona 

d'escollir que el seu ginecòleg sigui una dona. Ho han reivindicat i no els fan cas. Ens 

trobem al Districte amb casos seriosos de dones amb problemes que no volen anar al 

ginecòleg perquè és un home. Es pot fer alguna cosa des del Consell? L’Eva Alfama diu 

que es consultarà. També es comenta que l’APFCIB té un servei subvencionat d'atenció 

ginecològica a dones immigrades. 

- Educació sexoafectiva, especialment amb joves. No hi ha suficients espais per a 

treballar-ho als centres educatius. 

- Salut mental. Ens trobem amb elevats percentatges de joves amb problemes de salut 

mental, i aquest és un aspecte clau al parlar de salut comunitària. Cal una eina on 

derivar dones de diferents orígens on rebre acompanyament psicològic, i treballar 

l’impacte sobretot causat en la relació amb fills adolescents, amb els quals hi ha 

conflictes. Les dones somatitzen molt i es fan seu el conflicte. No només és qüestió 
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d'habilitats parentals, sinó que cal un espai on treballar la relació amb els fills, treballar 

com saber estar entre dues cultures diferents i educar així els fills. 

- Més presència de mediadores. Els CAPs del districte estan més sensibilitzats per fer 

front a la salut des de diferents perspectives, però actualment una mediadora treballa 

als CAPs de Drassanes, Manso, Raval Nord... A més a més, hi ha gent que va a 

urgències i necessita també mediació. 

- Tallers sobre vida saludable, alimentació, exercici, etc. Són temes que poden ser fàcils 

de treballar. Les dones estan preocupades per aspectes com l’alimentació, la 

hipertensió, dolors musculars, etc. Cal aprofitar-ho i fer tallers ben fets, amb un bon 

treball didàctic. I fer-ho barrejant dones de diferents edats i orígens, ja que és 

important establir lligams entre elles. La Mireia comenta que als PIADs compten amb 

un taller de dona i esport, que funciona durant tot l'any. 

 

 

5. Torn obert de paraules 

 

Sense cap tema més a comentar, es tanca la sessió a les 19:55h. 


