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ACTA CONSELL SECTORIAL  DE DONES DEL  DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data:  5 novembre 2015 
Hora: 18,30 hores 
Lloc: Serveis Personals Districte Eixample. València 307 
 
 
ASSISTENTS 
 
Eulàlia Corbella Consellera de Dones, Gènere, Feminismes i LGTBI 
Montse Freixa Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones 
Teresa Pitarch Consellera CDC 
Eduard Cuscó Conseller ERC-AM 
Tania Rafí Consellera ERC-AM 
Anna Serra Consellera CUP-PA 
 
 
REPRESENTANTS  ENTITATS 
 
NOM ENTITAT / GRUP 
Ines Domínguez PIAD 
Maria Herrero AV Sant Antoni 
Montserrat Sistarch APDE 
Marina Comellas AV Sagrada Familia 
Neus Pociello Fundació Aroa 
Elva Tenorio AV Esquerra 
Anna Mª Joanpere CNDE 
Anna Mª Friol APDE 
Mercè Aguilar Particular 
Marta Sendra AV Dreta 

MªRosa Lunas FOCAGG 

Carmen Larraz Dones Mundi 
Carla Rigol Hèlia Dones 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Presentació de la Consellera de Dones, Gènere, Feminismes i LGTBI 
 

2. Informació del PAD 
 

3. Compartim entre totes, propostes en relació al funcionament Consell de Dones del Dte. 
 

4. Informació sobre Jornades Feministes 2016 
 

5. Torn obert de paraules 
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Comença el Consell amb una proposta, de la secretària del Consell, de canvi en l’ordre del dia 
per motius d’organització. Així, el punt 4, d’informació de les Jornades passarà a 
desenvolupar-se després del punt 2. 
Seguidament passa la paraula a  la nova consellera, Eulàlia Corbella. 
 

1. Presentació de la Consellera de Dones, Gènere, Feminismes i LGTBI 
L’Eulàlia Corbella, es presenta breument com a nova Consellera de dones, Salut, Diversitat 
funcional, cultura, Ocupació i Economia solidària, i també com a Consellera del Barri de Sant 
Antoni. Es manifesta molt il·lusionada, tant per la nova etapa com per l’assistència d’avui i 
sobretot es mostra molt interessada en escoltar i conèixer les entitats. 
 
 
Seguidament es dona pas a una roda de presentacions, per part de les entitats assistents: 
 

Montserrat Sistarch, APDE (Ass- per la Dona Efectiva) 
Explica que és tracta d’una entitat que fa molts anys que es va crear i que han anat evolucionant. 
Actualment te 500 persones associades, i fan tota mena d’activitats dirigides a les dones. 
 
Anna Mª Joanpere. CNDE (Consell Nacional de Dones d’Espanya) 
Es la secretària del Consell Nacional Dones Espanya, actualment la persona responsable és la Flora 
Sanabra i avui ve ella al seu lloc. (Fins l’any passat la representant de l’entitat era la  Maria Lluïsa 
Oliveda). 
Son una agrupació que aglutina associacions de dones de tot Catalunya 
 
Elva Tenorio, AVV Esq Eixample Vocalia Dones 
La representant de l’entitat és la Sylvianne Dahan. 
Informa que ha creat una Plataforma Catalana pel Dret a no ser prostituïdes ,han promogut 
intervencions a  pisos i accions a la Jonquera tot i en temes d’esclavatge sexual a l’ Esquerra de  
Eixample, però la plataforma és nivell Catalunya i amb vincles internacionals.  També treballen per 
millorar l’atenció en relació a les Mares monoparentals i  reivindiquen la creació de mes Escoles 
bressol . Com entitat aporten informació i orientació a les dones en general. 
També demanen al nou Ajuntament una posició més  decidida políticament en relació a aquests 
temes, i consideren la pobresa com un factor instigador de la prostitució. 
 
Marta Sendra, AVV Dreta  
Ha estat Consellera del PSC al districte, però al Consell hi és com a membre de l’AV Dreta i te un 
interès especial, per raons també professionals,  en relació a les dones amb discapacitat o diversitat 
funcional.  
 
Mercè Aguilar (PSC) 
Es presenta com a militant del PSC, que ha rebut la convocatòria i ella com a responsable de 
Feminisme a la seva organització ha vingut amb l’interès de formar part del Consell a títol personal. 
 
La secretària  del Consell informa del que recull el reglament, en relació a la participació de persones 
particulars,  i es sotmet a la opinió del Consell que accepta la seva participació sense cap desacord. Serà 
incorporada a la llista de membres del Consell. 
 
Marina Comellas, AV Sagrada Familia 
Forma part també de la xarxa AVV SaFa (Plataforma Contra VdG, Montserrat Vilà) Hèlia i Aroa, Pla 
Comunitari SaFa. Espai 210. 
Fa una rememoració i una reivindicació històrica de l’entitat com a promotores, juntament amb la 
Montse Vila, que van impulsar la creació del PIAD, que es va instal·lar al Centre Cívic Sagrada Familia i 
també van impulsar des del Consell,  la creació del Circuït contra la violència de gènere del districte. 
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Neus Pociello, Fundació Aroa 
Es una entitat que treballa en l’abordatge de trastorns psicosocials, salut comunitària i persones 
grans. Han desenvolupat el  Projecte Idea (acompanyament dones víctimes de VdG, utilitzant 
metodologies que incorporen l’acció comunitària. 
 
Inés Domínguez. PIAD 
Es presenta com a tècnica del PIAD i destaca la falta de recursos, que fan molt difícil l’atenció i el 
treball comunitari.  
La consellera informa que des de Regidoria s’està treballant en un model integral d’atenció als PIADs 
molt més comunitari, en articulació amb escoles, etc., que aniria acompanyat de dotació econòmica. 
També destaca el seu treball com a servei coordinadament amb dones grans i també amb la 
plataforma , Dones en só de Pau. 
Algunes persones, (AV Esquerra i Sra. Pitarch) demanen si tenim dades en relació a la demanda de 
mes recursos i també de quantes dones estem ateses parlem. 
La Inés informa que es fa una memòria anual. I parlem de fer públiques les dades de la memòria del 
PIAD ,que es mostrin pressupostos, programes...  
 
La secretària del Consell recull la demanda per incorporar aquesta informació a les properes reunions 
del Consell. 
 
L’Elva Tenorio, demana a la consellera, Eulàlia Corbella, de quins programes tenen previst aplicar i 
quants diners hi destinaran. 
La Consellera respon que en aquest moments hi estan treballant i se’ls donarà aquesta informació. 
 
Maria Herrero, AV Sant Antoni 
Es també la representant del Consell de dones de Districte al Consell de Dones de la ciutat.  Celebra, 
en primer lloc, tenir una dona com alcaldessa de la ciutat. 
També informa que forma part d’un grup de dones de la Universitat de la Experiència. (UB) 
 
Carla Rigol, Associació Hèlia 
L’Associació Hèlia  treballa amb l’acompanyament dones Víctimes de violència,  presten atenció 
psicològica, jurídica, ... Des del Projecte Idea, fan formació continuada a les dones en processos 
judicials, assessoraments, acompanyaments,  formació a ciutadania, amb infants... 
Al projecte hi treballen també la Montserrat Vilà i la fundació Aroa. 
 
Carmen Larraz, Dones Mundi 
L’associació Dones Mundi treballa amb dones jubilades, recolzant les dones grans i millorant el seu 
benestar. 
 
M. Rosa Lunas, FOCAGG 
Fed. Org. Catalanes de Gent Gran, dones i família (FOCAGG) 
Tenen com entitat representació al Consell Assessor de la Gent gran, al Consell de Benestar Social de 
l’ajuntament de Barcelona i  al Consell de Benestar Social de la Generalitat 
 

- Anna Serra, Consellera de la CUP 
- Tania Rafi i Eduard Cuscò, Consellers d’ERC 
- Teresa Pitarch, Consellera de CDC, responsable d’Igualtat de Drets civils de CDC a Barcelona 

 
Feta la roda de presentacions, i intercanvi d’impressions de les entitats, l’AV Esquerra demana com 
es vol fer el Consell, si ha de ser tan burocràtic,... 
També s’informa de la proposta de debat en aquest sentit al Consell de Ciutat. 
La Marina Comelles també informa que estan treballant al districte precisament en veure com volen 
que siguin els Consells de Barri, que s’estan repensant des de la participació. 
 
La consellera, Eulàlia Corbella, vol fer una aportació més en relació a la voluntat d’aquest govern de 
treballar les polítiques de gènere de forma transversal, que tingui incidència en les polítiques 
d`economies feministes, d’urbanisme,... 
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I destaca  també que li es molt gratificant treballar amb aquest Consell 
 
La Marina Comellas, demana més dotació econòmica, però cal reforçar la informació perquè els 
ciutadans no coneixen els serveis. La informació no transcendeix i aquesta és una tasca important. 
La Maria Herrero diu que si la gent no ve, l’hem d’anar a trobar a partir dels mitjans de comunicació. 
Mercè Aguilar també insisteix en que falta informació, i que també cal sortir del mono tema de la 
violència de gènere. 
 
 

2. Informació del PAD 
La consellera informa de que el procés participatiu per treballar el PAD es preveu que 
comenci en breu i es desplegarà en dues fases: 
- Del novembre al gener, que es recolliran les veus dels consells de participació i òrgans 

reglats 
- Del gener a març (?)en que es recolliran totes les veus, de col·lectius i ciutadania no 

organitzada. 
Se’ls farà arribar tota la informació  
 
Es proposa crear una comissió amb perspectiva de gènere des del Consell. S’acorda que es 
farà la proposta quan es tingui la informació. 
 
AV Esquerra: demanen que les propostes del PAD siguin innovadores i que tinguin resposta i 
demana que podem esperar les entitats del que proposem? Volen garanties del resultat de la 
feina. 
 
La consellera s’hi mostra d’acord i destaca que volen canvis cap a dins i cap a fóra. I que els 
faran arribar les dades sistemàticament. 
 
 

3. Informació sobre Jornades Feministes 2016 
 
La Mercè Otero, de Ca La Dona, es presenta i explica que quan l’entitat era a l’eixample havien 
format part del Consell del Districte i s’ofereix per qualsevol ocasió en que la puguem necessitar. 
 
Explicar el perquè de les Jornades Feministes, que van néixer fa 40 anys, però que no es tracta tant 
d’una celebració d’aniversari com de que, cada deu anys, s’han vingut celebrant les Jornades. 
Les primeres al 1976, moment emocionant i on arrencava tot, en un moment en que no es tenia res, 
ni dret al divorci, no dret a l’avortament, ni anticonceptius, ni cap altre dret,..., es van fer les següents 
edicions i ara, quaranta anys després en aquests moments, volen celebrar les Jornades sota el lema :  
 
“Radicalment feministes”  
4 i 5 de juny 
Es proposen ser 3000 dones i les Jornades es faran a la Universitat Pompeu Fabra. 
Les Jornades estaran plantejades en tres eixos: 

- Violència/ Llibertat femenina 
- Sostenibilitat de la vida (de la cura, temps i horaris i personal i del planeta) 
- Identitat/Cossos/ Diversitat 

Demana i proposa implicació amb les Jornades. Destaca la importància del canvi generacional. 
 
També es important saber quantes dones serem, i per això proposa l’adhesió personal, anant a la 
web de jornades feministes 2016 i fer l’adhesió. 
S’ofereix a participar pel que calgui. 
 
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió a les 21 hores 
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