
 

    
 
 
 
 

 
 

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:  03 d’octubre 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 

REPRESENTANTS  ENTITATS 

NOM ENTITAT / GRUP 

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

Anna Joanpera Consell Nacional de Dones d’Espanya 

Montserrat Vilà Hèlia Dones 

MªRosa Lunas FOCAGG 

Carmen Larraz Dones Mundi 

Neus Pociello Fundació Aroa (i repres.d’Eixample al Consell de Ciutat) 

Araceli Bruch Teatre Dona 

Maria Pujol Carreras Club Futbol Sala Eixample 

PERSONES EXCUSADES 

Sylviane Dahan AVV Esquerra de l’Eixample 

Glòria Escudero Associació Dones Agredides Sexualment (AADAS) 

Isis Sanz Pla Comunitari Sagrada Família 

Inés Domínguez PIAD Eixample 

Cristina Sampere Fundació SETBA 
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ORDRE DEL DIA 

1. Retorn Consell Ciutat (representants de l’Eixample) 
2. Programa activitats 25 de novembre de 2016 
3. Exposició Consell de Dones Eixample per inaugurar al voltant del 8 de març de 2017 
4. Proposta llistat noms de dona del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona  
5. Felicitació futbol sala femení 
6. Felicitació Ca la Dona 
7. Punts proposats per les entitats  

1. Retorn Consell de Ciutat (Neus i Mercè) 
 

Es va reunir la Permanent el 16 de juny. El consell de Ciutat encara no. S’han presentat en total tres grups 
de treball: territorial, transversalitat i violències.  
 

1.1. Grup de treball violències masclistes (es reunirà bimensualment). Darrera sessió el 13 de juliol.  
En portarà la coordinació la Neus Pociello, de Fundació Aroa, juntament amb la Montse Pineda.  

Es van establir línies de treball pel curs 2016-17: 

• Eines seguiment abordatge violències masclistes i Donar a conèixer estudis i dades (Diagnosi 
Circuit Contra la violència, entre altres temes) 

• Incidència en aspectes interns de l’Ajuntament: info sobre recollida dades, etc. 
• Premis i distincions (temes del premi 25N) 
• Incidència en polítiques públiques de l’Ajuntament, sobretot agressions sexuals (assetjament, 

matrimonis forçats, mutilació, etc) i dones amb necessitats específiques en salut mental. 
• Reflexió sobre revictimització en la judicatura 
• Anàlisi llenguatge  

 

1.2. Grup de territorialitat 18 octubre serà la 1ª reunió. 
 

1.3. Grup transversalitat  Van fer reunió abans de l’estiu i el dia 19 d’octubre es torna a fer. En 
aquest es treballaran les noves formes de participació. Està oberta la participació per si s’hi vol afegir 
alguna dona més. Hi assisteix la Mercè Carreras. 

Taula de Dona i Esport – Hi assisteix la Mercè Carreras 

• És molt dinàmica. Estan encara en fase pluja d’idees.  
• Es va proposar que des de Consells de Districte es donés suport als esports femenins dels 

Districtes, lligant el consell dones amb l’àrea d’esport. A tall d’exemple, volen dedicar cada  mes 
a un esport, i fer venir esportistes d’elit per promoure’l.  
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• Tema indicadors segregats i tema estudi llenguatge sexista en comunicació (ex: olimpíades).  
• Important: fer xarxa social (fer RTs, conèixer-nos, etc). 

 

Premi 25N- La Núria Hernández informa que demà surten les bases del premi 25N;  el tema serà projectes 
sobre els estereotips de gènere en mitjans de comunicació.  

2. Programa activitats 25N 2016 
 

- El grup de treball que es va constituir al consell del mes de maig per preparar els actes del 25N,  ha 
treballat molt aquests mesos i la tasca ha donat molts fruits. 

- Fem un reconeixement important perquè ha sortit un recull amb moltes i variades activitats, a tots els 
barris. Hi ha molta implicació de  les entitats, PIAD, centres cívics i altres equipaments. Es farà molta 
difusió on line enviant el programa i amb programes físics distribuïts pels serveis municipals i les 
entitats. 

- Volem destacar acte de Districte que ha organitzat una taula rodona de presentació de l’Acord 
Ciutadà, per recordar la seva existència i que s’aprofiti més per a la sensibilització i prevenció. Hi ha 
moltes entitats de l’Eixample adherides, han de poder venir i aprofitar els recursos que hi ha. A la 
Taula hi seran la tècnica referent de l’Acord al CIRD i de l’Eixample la Fundació Aroa i Hèlia Dones. 
Presidirà l’acte la Regidora de l’Eixample. 

- Es demana la màxima assistència i difusió als diferents actes, especialment als promoguts des del 
Consell de Dones. 
 
3. Exposició Consell Dones pel 8M 

 

- A petició d’algunes entitats i per donar visibilitat a la tasca del Consell i promoure la participació, 
estem preparant un projecte d’Exposició del Consell de Dones de l’Eixample per inaugurar al voltant 
del 8 de març de 2017 i amb idea que vagi itinerant per equipaments del districte fins al març de 
2018. 

- S’ha aconseguit una partida econòmica per dissenyar-la i produir-la i farem un encàrrec a una 
dissenyadora que encara està per decidir. Les entitats fan algunes propostes de professionals. 

- L’exposició contindrà panells d’informació genèrica del Consell de Dones i d’altres específics de cada 
entitat que vulgui tenir-ne un de propi. Les entitats ompliran una fitxa amb la seva informació. Es 
demanarà en breu. 

- Caldria mobilitzar premsa perquè se’n faci ressò i també premsa local del Districte (la Montserrat 
passarà llistat de mitjans relacionats i la Neus elaborarà briefing de l’encàrrec. 

 
4.  Proposta llistat noms de dona del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona 
 

- Des de la Taula de Memòria Històrica de l’Ajuntament, s’ha elaborat un nomenclàtor i un llistat de 
dones que es consideraven rellevants, per posar noms a espais públics. Es demana també la 
participació del Consell de Dones per ajudar a decidir les prioritàries i han demanat que es fés una 
proposta de 5 noms, per començar a adjudicar a diferents espais de l’Eixample.  
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- Calia fer-ho amb rapidesa i per aquest motiu, el 15 de setembre es va enviar un correu informatiu a 
totes les entitats del Consell amb un llistat facilitat pel Grup del nomenclàtor de la Taula de Memòria 
Històrica, amb propostes de noms perquè les entitats votessin per correu electrònic i es va convocar 
la sessió d’avui on es faria el recompte i s’acabaria de consensuar la llista.  

- Han votat només 4 entitats,  a un total de 15 propostes. El Consell decideix que es triarà entre 
aquestes 15, amb aquest criteri: les 3 que han tingut més d’un vot (Amman Grettel – Filòsofa i 
activista feminista-, Dolors Canals Ferrer –Mestra- i Isabel d’Òrrit –humanista-). I per decidir les altres 
2 es fa una votació a mà alçada entre les altres 12 de dones votades. En aquesta votació surten la 
Concepció Callao –contralt- i la Teresa Llaberia -metgessa/ginecòloga-.  

- Es passarà, doncs, aquest llistat, per ordre alfabètic: Gretel Ammann, Concepció Callao, Dolors Canals 
Ferrer,Teresa Llaberia i Isabel d’Orrit. 

 

5. Felicitació futbol sala femení 
 

- Es dóna la benvinguda a la reunió a la Maria Pujol Carreras mariapc_7@hotmail.com, jugadora Club 
Futbol Sala Eixample, cub que es va crear fa uns 4-5 anys. Són 2 equips de noies i 5 de nois. 

- L’equip amateur femení va arribar a 1ª categoria de la lliga catalana i, en guanyar, aquesta temporada 
juga a 2ª categoria espanyola.   

- El club té  problemes econòmics per mantenir la despesa d’una competició a nivell espanyol (viatges, 
estades...) i d’espai per entrenaments i jugar partits. Ara entrenen a Barceloneta i Sants i juguen a 
Sarrià. Volen buscar mecenatges i ajudaria jugar a l’Eixample. 

- També influeix en negatiu les diferències entre les federacions catalanes i espanyola.  
- Es podria ajudar a buscar sponsors amb el comerç del Districte.  
- No hi ha possibilitats actualment d’equipaments esportius a l’Eixample però es proposa que al futur 

IES Viladomat hi hagi un camp de futbol sala on hi puguin entrenar i jugar 
- Es voldria fer un reconeixement/felicitació des del Consell de Dones ja que és molt destacable que el 

club estigui jugant a nivell espanyol en una disciplina certament minoritària en futbol femení (per 
exemple, el FC Barcelona ni tan sols té un equip femení de futbol sala...). I demanaríem que sigui de 
tot el Districte, no només del Consell Dones. Veurem en quin format es podria fer. Potser fer-lo 
coincidir amb dia mundial de l’esport o similar... 

- Es pot consultar web www.cfseixample.com.  
- El FCS Eixample voldria formar part del Consell de Dones i ho sol·licitarà formalment. 
 

6. Felicitació Ca la Dona 
 

- La Mª Lluïsa Oliveda va fer la proposta i es va acordar que faria un text per acabar de consensuar al 
Consell. Com Se li trucarà per recordar-li i acabar de preparar-ho.  També aniria bé fer recordatoris 
telefònics de les reunions a les que no hi estan tan habituades al correu electrònic. 
 
7. Punts proposats per les entitats  

 

- Eulàlia: es farà una prova pilot de pressupostos participatius a l’Eixample, que passarà pels consells 
sectorials. S’anirà informant i es demanarà participació, com a oportunitat per tirar endavant 
projectes d’interès per a les dones. 

mailto:mariapc_7@hotmail.com
http://www.cfseixample.com/
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- Hèlia Dones:  

o Informa del seu projecte “AMPAtitza”, projecte de sensibilització i prevenció de violències 
masclistes amb AMPAs (pares i mares). El 23N faran presentació del projecte al centre cívic 
Sagrada Família, dins del programa d’activitats del 25N. Busquen escoles i instituts del 
Districte per portar a terme el projecte.  

o Conviden a participar al Fòrum contra les Violències Masclistes a la Bonnemaison, els dies 17, 
18 i 19N, organitzat per la Plataforma contra les violències masclistes. 
 

- Mercè Carreras: crítica a la sèrie Merlí de TV3 per biaix masclista (comentaris, insults). Influeix molt en 
el públic adolescent i com a Consell de Dones caldria fer alguna acció perquè es faci alguna cosa 
(redactat crític, o llistat de propostes de coses a canviar, passar-li el test de Bechdel, etc..), per tal de 
no perpetuar els estereotips de gènere . No es concreta cap acció a fer. 
 

- FOCAGGC: Informa de la campanya engegada a l’estiu “La salut mental és cosa de tots”. El 10 
d’octubre és el Dia internacional de la salut mental i s’hi fan moltes activitats així com el dia 7, a la Pl. 
Universitat. 

 
- Xarxes Socials. Es comenta que és molt important fer un bon ús d’elles i que es comparteixi la 

informació que hi publiquen les diferents entitats. Es proposa que les entitats informin de les 
diferents  

 

 

Sense més intervencions, es tanca la sessió a les 20.30  hores 
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