
 

    
 
 
 
 

 
 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 

València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/eixample 

ACTA CONSELL SECTORIAL  DE DONES DEL  DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 

Data:  21 de desembre de 2016 

Hora: 18.30 hores 

Lloc: Serveis Personals Districte Eixample. València 307 
 
ASSISTENTS 
 

DISTRICTE EIXAMPLE 

Eulàlia Corbella Cervelló Consellera municipal de BComú-E – Consellera de 
Dona i Feminisme Districte 

Núria Hernández Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i 
secretària del Consell de Dones de l’Eixample 

Paloma Jiménez de Parga 
Maseda 

Consellera municipal de C’S 

Carme Méndez Consellera municipal de BComú-E – Consellera de 
Programes de memòria  

 

REPRESENTANTS  ENTITATS 

NOM ENTITAT / GRUP 

Mercè Carreras Particular – UB - Barcelona-Shangay Woman 
Bridge (i representant d’Eixample al Consell de 
Ciutat) 

Anna Juanpere Consell Nacional de Dones d’Espanya 

Carla Rigol Hèlia Dones 

Montserrat Domènech Grup Àgata. Assoc. Dones afectades de càncer de 
mama 

MªRosa Lunas FOCAGG 

Carmen Larraz Dones Mundi 

Núria Pociello Fundació Aroa  
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Estrella Oliveda Teatre Dona 

Marta Carrera AVV Sagrada Família 

Cristina Sampere Fundació SETBA 

Roser Moix Equip Clínic CIPAIS 

Carme Asensio AVV Esquerra de l’Eixample 

Sylviane Dahan AVV Esquerra de l’Eixample 

Isis Sanz Pla Comunitari Sagrada Família 

 

 

PERSONES EXCUSADES 

Marta Sendra AVV Dreta de l’Eixample 

Maria Pujol Carreras Club Futbol Sala Eixample 

Inés Domínguez PIAD Eixample 

 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda a les noves entitats membres del Consell de Dones de l’Eixample: Equip Clínic 
CIPAIS i CFS Eixample Femení 

2. Pressupostos participatius (etapa de priorització) 
3. Projecte del comissionat de memòria: Dones en moviment (s) – actes a l’Eixample el mes 

de gener 
4. Exposició Consell de Dones. Preparació i inauguració al març (estat actual i previsions) 
5. Valoració actes 25 de novembre  
6. Preparació actes 8 de març (creació grup de treball i calendari tancament programa) 
7. Temes proposats per les entitats 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

0. Prèvia. Informació del Protocol de Dol de l’Ajuntament 
 

Amb motiu del feminicidi d’ahir a Les Corts, el Consell s’inicia expressant el rebuig total a aquest 
assassinat. 

S’informa que es va posar en marxa, per primer cop, el Protocol de Dol que ha elaborat el 
Departament de Feminismes de l’Ajuntament, que es va aprovar el passat mes de novembre. 
Aquest protocol s’activarà cada vegada que hi hagi un feminicidi a la ciutat i consistirà en 
diversos actes de comunicació de condol, convocatòria de rebuig i actuacions amb les entitats i 
serveis per oferir atenció a familiars i analitzar situació general del cas, revisar protocols i 
proposar millores, si s’escau,  per tal d'anar millorant la coordinació entre els actors del circuit i la 
prevenció, detecció i atenció de casos. 

Podeu consultar el protocol íntegre en aquest enllaç: 

http://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/protocol-dol-ciutat-contra-violencies-
masclistes.pdf 

1. Benvinguda a les noves entitats membres del Consell de Dones de l’Eixample: Equip Clínic 
CIPAIS i CFS Eixample Femení 

 

1.1. Equip Clínic CIPAIS  
 

Es dóna la benvinguda a aquest Consell a la Roser Moix, representant de l’Equip Clínic CIPAIS. 
CIPAIS és una entitat col·laboradora amb el districte, amb una trajectòria d’anys en l’atenció a les 
persones. Pertany també al Consell Municipal de les Dones i al Consell de Salut de l’Eixample. 
Desenvolupa projectes en diferents àmbits i edats, amb visió de gènere, i també algun específic 
amb dones. Han manifestat la seva voluntat de participar activament en aquest consell i ja són 
membres del mateix. 

1.2. CFS Eixample Femení 
 

Disculpa la seva presència la Maria Pujol Carreras, representant d’aquesta entitat, que s’acaba 
d’incorporar també com a membre del Consell. L’entitat vol treballar al Consell per la promoció 
de l’esport femení i fer suport a la resta de projectes que s’hi desenvolupin. 

http://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/protocol-dol-ciutat-contra-violencies-masclistes.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/protocol-dol-ciutat-contra-violencies-masclistes.pdf
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2. Pressupostos participatius (etapa de priorització) 
 

S’informa que el projecte de pressupostos participatius es troba en la segona fase, de priorització 
de les propostes fetes a la primera fase. Hi ha temps fins al 23 de desembre per donar suport a 
les propostes i s’informa que hi ha algunes fetes per entitats de dones i/o amb visió de gènere, 
que seria interessant que obtinguessin bastant de suport per estar en la línia de les actuacions 
que es promouen des del Consell. A partir d’aquí sortiran les propostes més votades, que es 
pressupostaran i posaran al web per la votació final, prevista per al mes de febrer. 

Tota la participació és via telemàtica que es pot fer des de casa o des de qualsevol dels 5 punts 
d’informació i participació al districte que estaran en funcionament fins al 28 de febrer de 2017, 
data prevista per al final del procés de participació.  

Algunes companyes comparteixen que han tingut dificultats per registrar-se al programa 
Decidim.barcelona . Demanen si hi ha algun correu d’ajuda i informem que al web hi ha un 
apartat on contactar en cas de problemes. Hi ha un apartat d'ajuda que es diu "Més informació" 
(https://decidim.barcelona/more_information) on, a part de resoldre molts dubtes, també surt 
l'adreça de suport tècnic a la qual adreçar-se en cas de dificultats tècniques 
(suport@decidim.barcelona).   

 

3. Comissionat de memòria històrica 
 

 

La Consellera Carme Méndez agraeix la invitació a participar en aquest Consell i les aportacions 
que es van fer, en el darrer consell, per al Nomenclator del districte. 

Explica el programa En moviment (s) . dones de Barcelona. 40 anys i més...1976-2016, que recull 
la memòria de la mobilització de les dones a la ciutat per millorar la vida als barris i per construir 
relacions socials més democràtiques i equitatives. Es fa ara amb motiu del 40 aniversari de les 
Primeres Jornades Catalanes de la Dona. Consta d’una exposició itinerant, un quadern, taules 
rodones i cinefòrums, que es faran als 10 districtes de la ciutat entre gener i juliol de 2017.  

El programa comença a l’Eixample i totes les activitats es faran al Centre Cívic Sagrada Família, en 
format de cicle. A les taules rodones hi participaran dones de reconeguda trajectòria feminista 
de la ciutat i a cada districte es vol comptar amb alguna dona del territori.  

https://decidim.barcelona/more_information
mailto:suport@decidim.barcelona
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De l’Eixample acordem que la Montse Vilà  (d’Hèlia Dones i Plataforma unitària contra les 
violències de gènere participarà a la Taula rodona El nostre cos, les nostres vides, l’11 de gener, i 
la Sylviane Dahan (de la  vocalia de dones de l’Esquerra de l’Eixample) participarà a la Taula 
rodona Les dones canvien els barris i la ciutat, el 25 de gener. S’anima a tot el consell a participar 
en aquest cicle, a la fila 0 i també a que difonguin al màxim el programa. Es reparteixen 
quadríptics informatius amb totes les accions del programa i s’enviarà difusió per correu 
electrònic. 

 

4. Exposició Consell de Dones. Preparació i inauguració al març (estat actual i previsions) 
 

S’informa de l’estat de preparació de l’exposició. S’ha enviat un format de fitxa per recollir 
continguts homogenis a tots els plafons de les entitats i també logos i fotografies amb bona 
resolució per poder il·lustrar. A més a més dels plafons hi haurà unes cadires de cartró de les 
diferents entitats, com a símbol de l’espai que ocupen les entitats i les idees força que treballen. 
Algunes entitats encara no han enviat el material o aquest està incomplet i cal anar-lo recopilant 
tot per maquetar, corregir i produir.  

S’inaugurarà al març, com a acte central del Consell de les Dones de l’Eixample del 8 de març i 
s’anima  també a les entitats perquè hi assisteixin i convidin persones que puguin conèixer les 
diferents entitats i la tasca que fan al territori. 

 

5. Valoració actes 25 de novembre  
 

5.1. La Fundació SETBA va fer una campanya que incloïa cartells a les botigues del barri 
amb l’etiqueta #25NJONO i un set fotogràfic amb les dones que havien participat al Taller 
Fotogràfic De l’ombra a la llum, amb dones que han patit violència masclista. Per l’any 
vinent voldrien sumar-se a la campanya de ciutat, que enguany no s’ha pogut fer perquè 
calia preveure-ho abans. 
 

5.2. Hèlia DONES va inaugurar l’exposició Dones Supervivents a Can Roger amb poca 
assistència de públic. Era de nit, poc visible des del carrer i no hi havia cartells. Per 
properes ocasions acompanyar les inauguracions d’exposicions amb algun acte que 
convidi més a la participació. Tot i així, han tingut dones que s’hi ha apropat després a 
l’entitat i una ràdio que les ha fet una entrevista. També han rebut comentaris als post-
its. 
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Des del Districte es comparteix que és molt útil acompanyar les inauguracions 
d’exposicions amb algun altre acte ja que va inaugurar-ne dues, una sense cap acte 
complementari, a la que van assistir menys de 10 persones, i una altra, amb un 
docufòrum, al que hi van participar prop de 40.  
 
 

5.3. El Districte va organitzar l’acte sobre l’Acord Ciutadà Contra la Violència Vers les 
Dones i, tot i tractar-se d’un acte Acte de molta qualitat amb el CIRD, Hèlia Dones i 
Fundació Aroa, que es va fer molta difusió i que va comptar amb la regidora del districte, 
va haver-hi una assistència molt reduïda. Tot i així, van assistir representants d’unes 15 
entitats, que van valorar molt positivament l’acte i que s’interessaven per aprofundir en 
accions de prevenció als seus entorns. 
 

5.4. La Comissió de Dones del PDC Sagrada Família va organitzar l’exposició i taller 
d’artilleres amb molt bona participació i valoració.  
 

5.5. En general, ha hagut una bona assistència als actes tot i que sempre és millorable 
però cal comptar que s’ha fet una oferta molt variada i de molta qualitat i que és 
important seguir en aquesta línia de sensibilització i visibilització.  

 

 

6. Preparació actes 8 de març (creació grup de treball i calendari tancament programa) 
 

6.1. Programa: Es recolliran, com l’any passat, els actes que organitzin les entitats i 
diferents equipaments del districte, per fer un programa comú del quan se’n farà difusió. 
Enviarem unes fitxes perquè ens passin els actes amb la informació que cal pel programa, 
que es tancarà a principis de febrer. 

6.2. Es proposa, com l’any passat, crear un Grup de treball per preparar l’acte de 
commemoració del 8 de març del Consell de les Dones de l’Eixample, que estarà centrat 
en la presentació i difusió de l’exposició d’aquest Consell (veure punt 4 de l’acta). 
S’acorda reunió del grup de treball dijous 12 de gener a les 13:00, a l’Espai 210, aprofitant 
que la Comissió de Dones s’hi reuneix aquell dia, i així assegurem un bon quòrum. Es 
convida totes les entitats interessades a organitzar l’acte.  
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7. Temes proposats per les entitats 
 

7.1. Mercè Carreras informa de diferents temes: 
 
- Consell de  l’Esport Dona i Esport. S’ha creat el grup de treball Barcelona al món amb 

moltes dones participants i del qual en forma part la Mercè. 
- Va endavant el llibre de dones atletes amb suport econòmic de la ciutat xinesa de 

Xangai. 
- Informació i recomanació del Fòrum Fem Talent, el 20 de gener a Nou Barris. És un 

projecte innovador que té per objectiu promocionar la igualtat d'oportunitats entre 
homes i dones i gestionar el talent femení. Més informació a http://femtalent.cat/ 
 

7.2. FOCAGG – La Sra. Lunas recorda la campanya La Salut Mental és cosa de tots i informa 
que s’ha creat l’Associació de Familiars afectats per trastorns de conducta greus i addiccions. 

- També informa que a través del Consell d’Habitatge de la Permanent va assistir a la 
presentació de la campanya  L’habitatge, un dret com una casa. 

- També participa al grup de treball de les desigualtats a la ciutat del Consell de Ciutat. 
 

7.3. Associació Àgata. A col·lació d’aquest grup de treball de desigualtats a la ciutat, la Sra. 
Domènech parla del treball fet per l’Agència de Salut  Pública sobre Dones que han patit 
càncer del 2003 al 2013, que es va presentar fa uns mesos. La desigualtat als diferents barris 
de la ciutat afecta en el tractament del càncer per les característiques dels barris i condicions 
socioeconòmiques. 

 

7.4. La Sylviane, de la vocalia de dones de l’AVV Esquerra de l’Eixample informa que la Vocalia 
de dones de la FAV està preparant està preparant el Fòrum Veïnal de Dones pel 28 i 29 
d'Abril 2017. A la revista Carrer ja s’està publicant informació.  
 
 
 
 

Sense més intervencions, es tanca la sessió a les 20.30  hores i a continuació es comparteix una 
estona informal per felicitar el Consell per tota la feina feta l’any 2016 i desitjar un Bon any 2017. 

 

 

 
 

http://femtalent.cat/
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