
 

Ajuntament 

 

 

  

de Barcelona 

  
 
Districte de l’Eixample 

 
 
 
ACTA CONSELL SECTORIAL  DE DONES DEL  DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data:  8 de febrer de 2016 
Hora: 18.30 hores 
Lloc: Serveis Personals Districte Eixample. València 307 
 
 
ASSISTENTS 
 
Toni Coll Conseller Tècnic Districte 
Montse Freixa Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones 
Núria Hernández Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones 
Teresa Pitarch Consellera CDC 
Tania Rafí Consellera ERC-AM 
 
 
REPRESENTANTS  ENTITATS 
 
NOM ENTITAT / GRUP 
Ines Domínguez PIAD 
Mercè Carreras Particular 
Sylviane Dahan AV Esquerra 
Meritxell Ortiz Pla Comunitari Sagrada Família 
Mercè Aguilar Particular 
Marta Sendra AV Dreta 

MªRosa Lunas FOCAGG 
Carmen Larraz Dones Mundi 

Carla Rigol Hèlia Dones 

 
PERSONES EXCUSADES 
 
Eulàlia Corbella Consellera de Dones, Gènere, Feminismes i LGTBI 
Neus Pociello Fundació Aroa 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Relleu de la figura de la referent de Dona del Districte 

 
2. Consell de Ciutat: propera constitució el 23 de febrer. Elecció de les dues representants del 

Consell del Districte Eixample  
 

3. Informació sobre la programació del Consell de Dones i els serveis de l’Eixample a l’entorn de la 
celebració del 8 de març 

 
4. Procés de participació en l’elaboració del PAD 
 
5. Torn obert de paraules 
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Comença el Consell amb una proposta, de canvi en l’ordre del dia per motius d’organització. Així, el 
punt 4, d’informació del procés de participació i elaboració del PAD passa a desenvolupar-se després 
del punt 1.  

 
S’excusa la presència de la presidenta del consell, la consellera Eulàlia Corbella i la de la Neus 
Pociello, de Fundació Aroa, ambdues per motius de salut. També ha excusat la seva presència la Sra. 
Isabel Giralt. 
 
La Sra. Teresa Maria Pitarch informa que ha estat recentment nomenada Presidenta de l’Institut 
Català de les Dones i que, des del seu càrrec, es posa a disposició del Consell, per oferir-li tot el suport 
que estigui al seu abast. El Consell la felicita pel seu càrrec i agraeix aquest oferiment. 

 
1. Relleu de la figura de la referent de Dona del Districte  
 

La Montse Freixa, secretària del consell, presenta la nova referent del programa Dona del Districte, la 
Núria Hernández. La Núria té experiència en serveis socials i relació amb entitats i també serà la 
Tècnica de Barri de la Dreta de l’Eixample. Entoma amb il·lusió l’encàrrec i es posa a disposició de les 
entitats per tot el que necessitin. 

 
La Montse Freixa deixa la seva tasca en relació a la Dona per poder portar a terme el seu encàrrec de 
Tècnica de Gent Gran en exclusiva, ja que li requereix molta dedicació i no és compatible amb el que 
demana, actualment i en perspectiva de futur, el tema de dona i feminismes.  Manifesta que hi ha 
treballat molt de gust aquests anys, agraeix a les membres del Consell la seva implicació social per la 
igualtat i les encoratja a seguir-hi treballant.  

 
4. Procés de participació en l’elaboració del PAD 
 

El Conseller Tècnic, Toni Coll, explica el procés participatiu que hi ha en marxa per elaborar el PAM 
(Pla d’Actuació Municipal) i el PAD (Pla d’Actuació de Districte). 

 
En aquests moments s’està fent una revisió del PAD amb visió de gènere i amb una mirada 
transversal. 

 
És un procés molt obert i s’ofereix al Consell de Dones que faci propostes per incorporar-hi, o fins i 
tot la possibilitat d’organitzar un debat participatiu. 

 
Es presenta la plataforma virtual de participació decidim.barcelona i com accedir-hi. 

 
Es proposa que les persones hi entrin per conèixer les propostes i fer-hi aportacions. Es pot mostrar 
suport a les propostes existents, comentar-les o afegir-hi de noves. Es poden fer aportacions a títol 
individual o com a entitat. Hi ha una empresa dinamitzadora que les sistematitzarà. S’hi registraran 
totes les propostes dels diferents debats que es vagin fent. S’han organitzat 27 debats al Districte, 
sobre diferents temàtiques, fins el 8 d’abril, que acaba aquest procés participatiu (gent gran, 
habitatge, serveis socials, educació, espai urbà i superilles...). El calendari es pot consultar al web 
decidim.barcelona (cites). En Toni anima a participar als diferents debats i a proposar-ne algun.  

 
El Consell valora positiu organitzar un debat participatiu sobre el PAD amb mirada feminista i 
s’acorda que es farà el dia 29 de febrer a les 18.30. Es confirmarà i la Núria Hernández hi convocarà 
tot el consell. Serà un debat obert a la participació així que se’n podrà fer tota la difusió que es 
consideri des de les entitats. 
 
En aquest moment, en Toni Coll marxa de la reunió per atendre altres activitats. 
 

2. Consell de Ciutat: propera constitució el 23 de febrer. Elecció de les dues representants 
del Consell del Districte Eixample  

Es presenten dues candidatures:  
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- La Sra. Mercè Carreras, professora de l’U.B. que assisteix al Consell a títol personal. Ha 

treballat en l’economia del bé comú i dones i confiança entre cultures. Treballa amb un 
grup de dones de Shangai des de la municipalitat equiparant el Consell de Dones de 
Barcelona i ara ha entrat en contacte amb Houston i Buenos Aires, agrupant-ne les 
diferents associacions de comunitats de dones. Proposa anar estenent les propostes a 
altres ciutats del món.  Es mostra molt motivada a ser representant del Consell de dones 
de l’Eixample al Consell de dones de Ciutat. 

 
- La Sra. Neus Pociello, membre de la Fundació Aroa. Per motius de salut no pot assistir 

però ha enviat una extensa carta presentant la seva candidatura, que és llegida per la 
secretària del consell. La Fundació Aroa es va crear el 2004 i desenvolupa projectes de 
prevenció i atenció a la salut biopsicosocial de les dones així com projectes d’intervenció 
comunitària als barris i de coeducació als centres d’educació primària i secundària. 
Recalca al seu escrit que ha participat i treballat durant anys en aquest consell de 
l’Eixample, malgrat els moments difícils que s’hi ha viscut, per no perdre l’espai guanyat 
i fer camí plegades totes les entitats que el conformen, i generar alternatives reals i fer 
arribar la veu de les dones de l’Eixample al Consell de Dones de Ciutat. 

 
Les dues candidates són escollides per unanimitat. 
 
Se les encomana que aportin al Consell de districte el retorn del que passa als consells de ciutat i que 
puguin elevar en el consell municipal el que es valori important a l’Eixample. La Mercè i la Neus es 
trobaran per consensuar les propostes que des de l’Eixample cal elevar i faran arribar document de 
propostes. 
 
 

3. Informació sobre la programació del Consell de Dones i els serveis de l’Eixample a 
l’entorn de la celebració del 8 de març 

 
S’informa que s’està preparant el programa d’activitats que organitzen les diferents entitats del 
Consell de dones de l’Eixample, la resta d’entitats de dones, l’Espai 210 i els centres cívics i 
biblioteques del districte, a l’entorn de la celebració del 8 de març. Es farà un fulletó amb tots els 
actes i es distribuirà a les entitats i equipaments. 
 
El Consell de dones va crear un grup de treball per decidir quina activitat conjunta organitzaria. Es va 
reunir el 13 de gener i prepara un acte unitari, el dia 9 de març, que es farà al Centre Cívic Sagrada 
Família, consistent en una mostra d’entitats de dones de l’Eixample i per part de l’entitat Cúrcuma  
teatre de l’oprimit a l’entorn del feminisme (passat i futur)  i tancament amb l’arbre dels desitjos de 
les dones. 
 
Es debat quin és el títol millor per al teatre, que pugui expressar el que es vol treballar i que al mateix 
temps sigui atractiu. Es conclou que es titularà: Dones d’ahir i d’avui. El feminisme té futur. 
 

5. Torn obert de paraules 
 
La Sra. Mercè Carreras informa que el Col·legi d’advocats organitza els dies 3 i 4 de març el 1r. 
Congrés de violència masclista. Passarà informació perquè arribi a tot el Consell de dones  i anima a 
participar-hi. 
 
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió a les 20.30  hores 
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