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Acta Consell de les Dones de l’Eixample del 6 de juliol de 2017 

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:  6 de juliol de 2017 

Hora: 18.30 hores 

Lloc: Pati de La Casa Elizalde. C. València, 302 
 
ASSISTENTS 
 

DISTRICTE EIXAMPLE 

Jordi Matas Vila Conseller municipal de BComú-E – Presideix el Consell  

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

Paloma Jiménez de Parga Maseda Consellera G. municipal C’s 

Alejandro Muñoz Mateos Conseller G. municipal PP 

 

REPRESENTANTS  ENTITATS 

NOM ENTITAT / GRUP 

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

Rosa M. Artigas Consell Nacional de Dones d’Espanya (CNDE) 

Montserrat Sistach Associació per la Dona Efectiva (APDE) 

Sylviane Dahan Vocalia dones AVVEE i DONES ENLLAÇ 

Teresa Matas Teatre Dona 

Neus Pociello Fundació Aroa  

Carla Rigol Hèlia Dones 

Corina Albir AVV Sagrada Família 

Cristina Sampere Fundació SETBA 

Marta Sendra AVV Dreta de l’Eixample 

Mª Rosa Lunas FOCAGG 

Roser Moix Equip Clínic CIPAIS 
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08009 Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/eixample 

ALTRES ASSISTENTS 

Mireia Martínez Artolà Directora Punts d'Informació i Atenció a les Dones 
(PIAD) 

Laura Oriol Joves del Poblet 

Asun Lloret Xarxa Dos Deu 

Maria Guinard Xarxa Dos Deu 

 

PERSONES/ENTITATS EXCUSADES 

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

 AADAS – Associació ajuda a dones agredides 
sexualment 

 Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa 
(UNAE) 

Inés Domínguez PIAD Eixample 

Tània Rafí Consellera municipal d’ERC-AM 

Isis Sanz Pla Comunitari Sagrada Família 

Montserrat Vilà Hèlia Dones 

Olga Bastidas Tècnica de barri de la Sagrada Família 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’acta anterior  

2. Devolucions representants al Consell de Ciutat  

2.1. Grup de treball de Transversalitat  

2.2. Grup de treball de Territorialitat  

2.3. Grup de treball de Violències  

3. Informacions novetats del PIAD (Coordinadora dels PIAD, a càrrec de Bàrbara Melenchón, cap de 
Departament d’Informació i d’Atenció a Dones i Mireia Martínez (directora PIADs)  

4. Exposició itinerant  

Comentar procés, valoració de les entitats, entregar¡ de catàlegs, preveure futures inauguracions, 
quins actes l’acompanyen a cada barri i com aprofitar millor l’exposició  
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5. 25 de novembre 

Explicar la línia de ciutat pel 25N i crear comissió de treball amb representants de les entitats. 

6. Protocol agressions masclistes 

Explicació de l’experiència a Sagrada Família i oferiment per les properes Festes Majors de cada 
barri. 

7. Informació de el proper consell de dones serà un monogràfic sobre mesures de govern (proper 
octubre – fixarem data). 

Lliurament de documents de: 

• Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 
• Mesura de Govern per una Democratització de la Cura 
• Estratègia sobre Feminització de la Pobresa 

 

8. Punt obert a les entitats, temes varis, precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Benvinguda i presentació de Jordi Matas, qui presideix el consell i excusar l’Eulàlia Corbella 
 
S’informa que la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori de l’Eixample ha decidit adaptar el 
càrrec de la Núria Hernández, a la nova organització i línia municipal, passant de ser Tècnica de 
Dona a Tècnica de Feminismes i LGTBI. 
 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. No es presenta cap esmena i l’acta del Consell del 8 de febrer de 
2017 queda aprovada . 
 

2. Devolucions representants al Consell de Ciutat  
• Grup de treball de Transversalitat  

La Neus Pociello, de la Fundació Aroa, informa que s’estan produïnt molts documents de treball i que és 
difícil compartir-los (en paper no és sostenible i via correu electrònic és difícil disposar-ne de tots). 

S’acorda crear un gmail de Dones Eixample, un grup amb tots els correus de les persones del Consell i un 
espai virtual google Drive on arxivar-hi tota la documentació que es vagi treballant als grups. 

• Grup de treball de Territorialitat 
Línies de treball:  

1- Poder anar arrelant les accions de ciutat amb les de districte. Per exemple a l’Estratègia contra la 
feminització de la pobresa i la precarietat. 

2- Fer una diagnosi de l’estat dels Consells de Dones. S’ha encarregat un estudi i es presentaran els 
resultats el 13 de setembre. 

3- Fer arribar la veu de les dones dels territoris al Consell de Ciutat. 
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• Grup de treball de Violències  
Aquest grup té un ritme de treball molt intens. Les referents són la Neus Pociello i la Montse Pineda 
(Creación Positiva). 

Una de les propostes que estan treballant és aconseguir la participació de les entitats al Circuit contra la 
violència vers les dones. En aquest circuit també està previst fer formacions i anar més enllà del que és la 
violència en la parella. 

 
3. Informacions novetats dels  PIADs – A càrrec de la Mireia Martínez Artolà, Directora dels 

PIADs de Barcelona   (s’adjunta presentació) 
 

Principals novetats: 

o Augment de professionals (més hores d’atenció) 
o Ja no hi ha psicòlogues compartides si no que cada PIAD en tindrà una 
o Incorporació servei telefònic per cita concertada per augment de la necessitat i demandes. Horari 

de dilluns a divendres de 9 a 20 h. 
o També es podrà concertar cita presencialment en alguns espais setmanals. A l’Eixample es pot 

anar a concertar cita els dimecres de 17 a 18 h i els divendres de 9 a 10 h.  
o Es garanteix atenció de matí i tarda.  Els PIAD ofereixen dues tardes d’atenció (uns dilluns i 

dimecres i altres dimarts i dijous)  
o S’incorpora  el perfil de la tècnica comunitària. Abans la mateixa tècnica (Inés Domínguez a 

l’Eixample) feia tasca individual, grupal i comunitària 
o A l’Eixample s’incorporen la Raquel, que treballarà amb les entitats del districte i la Soledad Ruíz, 

que assistirà  als consells de districte i de ciutat (en funció de necessitats hi assistiria la Mireia 
Martínez). 

o Al Circuit contra la violència masclista hi assistirà la Inés Domínguez, que continua fent l’atenció 
individual i grupal. 

o Les assessores jurídiques passen de 2 a 6 hores setmanals de servei a cada PIAD. 
o S’amplia l’atenció a noies de 12 a 17 anys,  oferint informació, valoració, promoció i participació. Si 

els hi cal algun tractament se les derivaria a un altre servei. 
o Des del vessant comunitari la prioritat és arribar a més dones, per detectar més necessitats i donar 

suport a entitats i associacions de dones. 
 

Comentaris per part de les entitats: 

o Hèlia Dones comenta que les noves incorporacions als PIADs venen de borses de treball 
genèriques i volen que es garanteixi que totes les professionals tinguin formació especialitzada. 
La Mireia informa que estan fent un pla de formació i procés d’acompanyament amb mentores 
expertes i de coordinació i supervisió externa per garantir una atenció especialitzada de qualitat. 

o L’AVV Esquerra de l’Eixample pregunta quan està previst el trasllat del PIAD. S’informa que s’estan 
acabant les obres i que la previsió de trasllat seria aproximadament el proper mes de desembre. 
 

4. Exposició itinerant  
o Es comenta que el procés va tal com es va preveure i l’exposició ja ha passat pel Centre 

cívic Sagrada Família, Cotxeres Borrell i La Casa Elizalde, amb una bon nombre de visites. 
o Es pregunta si les entitats han notat un augment d’interaccions però, de moment, no 

s’està apreciant. 
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o S’entreguen avui exemplars del catàleg de l’exposició per si alguna companya encara no el 
té (es va presentar a la darrera inauguració, a La Casa Elizalde). 

o Tal com es va plantejar, val la pena aprofitar les inauguracions per donar a conèixer més 
les entitats de cada barri. Són bones oportunitats. Ja està prevista la del 21 de setembre, 
a l’Espai 210, amb les entitats de la Sagrada Família i la del 6 de novembre al Centre Cívic 
Urgell, a càrrec de l’AVV Esquerra de l’Eixample. La Sylviane demana si queden exemplars 
de llibre Dones de l’Eixample per poder-ne repartir a Urgell. En queden i en portarem. 
Quedaran per organitzar les de la Biblioteca Sant Antoni i el Centre Cívic Fort Pienc, pel 
que aprofitem per fer crida a les entitats d’aquells territoris a organitzar algun acte en la 
inauguració.  
 

La Sylviane planteja que el moviment veïnal va reivindicar molt el tancament de La Model, 
recentment aconseguit, amb un paper molt important de les dones. També informa que van 
haver-hi dones empresonades a La Model (als anys 50?) i que no n’ha quedat rastre 
documental. Demana que es treballi des de Memòria Històrica. Ho traslladarem al comissionat 
de Memòria històrica de l’Ajuntament. 
 

5. 25 de novembre  
o S’explica la línia de ciutat pel 25N d’enguany. El lema serà Tothom hi té un paper i es vol 

implicar al màxim de població en la lluita contra la violència masclista. 
o Editarem novament un programa que reculli totes les activitats dels serveis i entitats de 

l’Eixample i s’enviarà fitxa per recollir tota la informació que hi haurà de constar. 
o Tornarem a crear una comissió de treball amb representants de les entitats per organitzar 

l’Acte Central del Consell de les Dones. S’acorda que es farà la primera reunió el dia 20 de 
juliol a les 11 h al Casal de Barri Espai 210. S’hi apunten diverses entitats per participar-hi. 
 

6. Protocol contra les agressions masclistes a les festes 
o Explicació de l’experiència al barri de la Sagrada Família a càrrec de la Laura Oriol, Asun 

Lloret i Maria Guinard, membres del Grup de treball del protocol contra les agressions 
masclistes de la Sagrada Família i l’Associació Xarxa Dos Deu. (adjuntem el protocol amb 
valoracions). 

o Destaquen que ha hagut molta heterogeneïtat en les dones participants. També hi ha 
participat un home. Ha estat un procés comunitari. 

o Primer de tot van analitzar el programa de la Festa Major i van detectar 4 actes d’alt risc 
(3 d’ells organitzats per Joves del Poblet, entitat sensibilitzada amb el tema i que va ajudar 
a impulsar el protocol. 

o Es va fer formació amb perspectiva de gènere oberta a les entitats per part d’una 
psicòloga especialista en violència, per crear la necessitat a les entitats. 

o Després es va fer una formació especialitzada amb rol playing per veure com actuarien si 
hi havia alguna agressió, amb el suport del Grup Poble Sec Feminista (pioneres a 
Barcelona en aquests tipus de protocols). 

o Als 3 actes s’hi ha comptat amb: 
 Carpa amb psicòloga especialitzada i una voluntària de suport, especialment 

identificades amb una armilla lila. 
 Barra amb una persona també identificada. 
 Walkis per estar en contacte la barra i la carpa 
 A l’escenari s’ha llegit un manifest i  s’hi ha posat falca musical, amb el suport del 

grup feminista de Fort Pienc, que també tenen un protocol  
 Han parlat amb els grups musicals per informar i dir que informessin d’incidències i 

demanar evitar cançons amb missatges misògins o masclistes 
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 La carpa ha detallat el nombre d’atencions i informacions i el detall d’indicadors 
qualitatius. S’hi entregaven díptics de serveis de l’Ajuntament de Barcelona, guies 
de l’Hospital Clínic (Unitat de violència sexual) i xapes contra les agressions 
sexistes. 

o A la barra, Joves del Poblet es van sentir molt recolzades.  
o S’han denunciat 3 agressions (2 d’elles a la barra: 1 per flirteig i 1 per tocament a una noia. I 

la tercera va ser als voltants de la festa, una vegada acabada l’activitat). 
o Les agressions es concentren en acabar la festa, amb un component d’alcohol important 

associat. Es comenta al consell que és preocupant el consum d’alcohol, en edats cada vegada 
més primerenques. 

 

PROPOSTES DESPRÉS DE L’AVALUACIÓ DEL PROTOCOL 

o Donar més visibilitat a la carpa 
o Sortir de la carpa (més pro activitat per informar-sensibilitzar) 
o Comptar amb una parella itinerant per la festa i els voltants conflictius, fora del recinte 
o Servir la beguda acompanyada d’un tríptic 
o Informar més des de l’escenari de l’existència de la carpa i la barra 

Es plantegen quin tipus d’oci s’està promovent. Cal crear espais on se sentin més segures i al voltant 
d’això: 

o Estudiar punts foscos a la festa 
o On ubicar els lavabos portàtils 
o Filtres a les activitats. Promoure paritat presencial dels actes (artistes), continguts, llenguatge 

inclusiu... 
o Estan donant eines per detectar actituds violentes...cal no ser còmplices en silenci. 

 

Les entitats han comptat amb suport tècnic i econòmic del districte i la regidoria de Feminismes i LGTBI 
(per pagar la formació, estand d’informació, personal especialitzat les nits de la Festa Major, material de 
difusió...). Des del districte es manifesta que es vol treballar en aquesta línia a tota la ciutat i que les 
entitats que vulguin aplicar protocols al seu barri, poden comptar també amb el suport institucional 
esmentat.  

 

Les entitats feliciten aquest projecte tan ben treballat i algunes, com l’AVV Esquerra,  es mostren 
interessades a replicar el projecte en un futur als seus barris. Les companyes de la Sagrada Família 
s’ofereixen per donar el suport que calgui. 

 
7. Informació de que farem un proper consell de dones monogràfic sobre mesures de govern 

(Núria H, 5min) 
o Lliurament de documents de: 

 Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere 
 Mesura de Govern per una Democratització de la Cura 
 Estratègia sobre Feminització de la Pobresa 

o Fixar la data:  Informem que  serà dimecres 18 d’octubre. 
 

8. Punt obert a les entitats, temes varis, precs i preguntes (10min) 
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o L’AVVEE convida a un vermut i visita a La Model en els propers dies (manca al registre de l’acta la 
data exacta). 

o Fundació SETBA informa que organitza de nou el Taller Fotogràfic De l’Ombra a la Llum, impartit 
novament per l’educador social i fotògraf  Ventura Camacho. Es farà a l’Espai Català Roca entre 
finals de setembre i finals de novembre . L’any passat va tenir un gran èxit tant de participació 
com de compliment d’objectius. 

o Enguany s’ha preparat una exposició que apadrina Maria Espeus, que farà una master 
class 

o L’exposició estarà a la Casa Elizalde, Foyer del Liceu i Intercanviador de TMB del Passeig 
de Gràcia. 

o HÈLIA DONES. Informa que la seva exposició Dones Supervivents, que està itinerant, al mes de 
novembre es podrà visitar a l’ICD. 

 

Finalitza la reunió a les 20.30 hores 
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