
 

    
 
 
 
 

 
 

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:  8 de febrer de 2017 

Hora: 18.30 hores 

Lloc: Serveis Personals Districte Eixample. València 307 
 
ASSISTENTS 
DISTRICTE EIXAMPLE 

Montserrat Ballarín  Regidora  

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

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

Tània Rafí Consellera municipal d’ERC-AM 

 

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 

Montserrat Sistach Associació per la Dona Efectiva 

Mercè Aguilar PSC Eixample 

Araceli Bruch Teatre Dona 

Neus Pociello Fundació Aroa  

Corina Albir AVV Sagrada Família 

Cristina Sampere Fundació SETBA 

Isis Sanz Pla Comunitari Sagrada Família 

Maria Pujol  Club Futbol Sala Eixample 
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ALTRES ASSISTENTS 

Lidia Moreno Estudiant Centre Salvador Seguí 
Cristina Patrón Estudiant Centre Salvador Seguí 
Sara Medina Estudiant Centre Salvador Seguí 
 

PERSONES EXCUSADES 

Marta Sendra AVV Dreta de l’Eixample 

Alejandro Muñoz Conseller municipal del PP 

Inés Domínguez PIAD Eixample 

Sylviane Dahan AVV Esquerra de l’Eixample 

Anna M. Juanpere Consell Nacional de Dones d’Espanya 

 

ORDRE DEL DIA 

1) Devolució representants Consell Municipal de les Dones  
2) Programació 8 de març  districte de l’Eixample  
3) Exposició del Consell de les Dones  
4) Proposta nomenar representant del Consell de Dones al Consell de Prevenció i Seguretat 

del Districte (temes policials i de seguretat)  
5) Pressupostos participatius – votacions  
6) Festes sense agressions sexistes   
7) Altres a proposta de les entitats  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

0) Prèvies: 
o Agraïm presència de 3 estudiants de l’institut de formació professional Salvador 

Seguí, del districte de Sant Martí, que han acudit espontàniament a la 
convocatòria perquè els interessava assistir a un espai de participació.  

o Cicle (en)Moviments. S’ha fet el cicle del districte al centre cívic Sagrada Família 
durant el mes de gener passat. S’agraeix a les ponents que van participar a les Taules 
Rodones (Montserrat Vilà i Sylviane Dahan) i a les assistents als actes i es fa  
recordatori de que el cicle continua a diferents districtes, fins al mes de juliol. 
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o Avui ens visita la regidora del Districte, la Sra. Montserrat Ballarín, qui comparteix 
amb interès una bona part del Consell i reconeix i encoratja les entitats en la seva 
tasca. 
 

1) Devolució representants Consell Municipal de les Dones  
 
- GRUP TRANSVERSALITAT – Representant: Mercè Carrera. Reunides el 25 de gener. 
Temes treballats: 

o Com ha de funcionar el consell de dones ciutat 
 Cal buscar una participació eficaç i eficient i el més diversa possible (edats, 

orígens...) 
 Optimitzar i prioritzar les accions amb temes i temps, escollir un o dos 

temes i desenvolupar-los 
 Elevar propostes com a consell assessor al Govern 
 Seguiment i retorn, i traçabilitat, dels informes i dictàmens que es facin 

o Com incorporar la perspectiva de gènere a la participació ciutadana 
 Assegurar paritat a tots els consells sectorials 
 Avaluar els òrgans de participació amb indicadors 
 Democràcia directa 
 Llenguatge no sexista 
 En processos participatius urbanístics també ser inclusius 

 
- GRUP VIOLÈNCIES MASCLISTES – Representant: Neus Pociello. Reunides el 13 de 
desembre. Temes treballats:  

o Centrat enguany en violències sexuals. 
o Presentació estudi matrimonis forçats a Barcelona (fet pel Grup Antígona), 

conclusions: falta formació específica a professionals de cara a la detecció, hi ha 
por a estigmatitzar cultures diverses, por a mostrar racisme institucional... Podeu 
descarregar l’estudi de Violències Sexuals en aquest enllaç: 
 
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/informes_
estudis_avaluacions 
 

o El Circuit Contra la violència masclista ha d’integrar el tema dels matrimonis 
forçats 
 

 

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/informes_estudis_avaluacions
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/informes_estudis_avaluacions
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2) Programació 8 de març  districte de l’Eixample  
o Tancat el programa d’activitats a l’Eixample. Constatem i reconeixem que els 

equipaments cada cop inclouen més activitats de dones i amb perspectiva de 
gènere. Durant tot el mes de març, especialment, però també al llarg de tot l’any. 
Molt necessari per donar visibilitat de les dones a la cultura i a tot l’espai públic en 
general. 

o Enguany el Premi 8M és “Dones creadores”. Tant el tema del premi com la difusió 
ha arribat molt tard i es lamenta que alguns projectes poden haver quedar fora 
per manca de temps de les entitats a pensar-los i presentar-los. 

o L’acte emblemàtic del districte serà la inauguració de l’exposició del Consell de les 
Dones: Hi haurà la inauguració+lectura del manifest del Consell de les dones de 
l’Eixample + espectacle i petit refrigeri final. Es planteja com un acte de 
reconeixement, lúdic i reivindicatiu. 

o Es posa en comú el manifest  
 

3) Exposició del Consell de les Dones 
o Serà itinerant pels equipaments del Districte. Hi ha calendari gairebé tancat, fins al 

febrer de 2017. 
o Es farà sempre un acte d’inauguració i la proposta és aprofitar perquè les entitats 

dels territoris propers acompanyin amb actes i/o presentacions per donar a 
conèixer més la seva tasca. 
 

4) Proposta nomenar una representant del Consell de Dones al Consell de Prevenció i 
Seguretat del districte. En aquest consell es tracten temes policials i de seguretat.  

o S’ofereix i s’accepta per unanimitat que la representant sigui la Maria Pujol 
Carreras, del CFS Eixample. Es comunicarà a la secretària d’aquest consell, la 
Teresa Gómez. 
 

5) Pressupostos participatius – Es comenta que els procés es troba ara en la fase final, de 
decisió de propostes, i es convida a entrar al web Decidim.Barcelona per votar els 
projectes que considerin de més interès, i especialment els que tracten intervencions 
amb perspectiva de gènere i feministes. 
 

6) Festes sense agressions sexistes   
o S’informa que des de l’Ajuntament s’està treballant en la línia de que les Festes 

Majors siguin lliures d’agressions sexistes i aquesta línia, des del districte es 
potenciarà i s’acompanyarà les entitats de barri que ho vulguin treballar. Ja hi ha 
experiències a altres districtes i, al marge de les d’entitats del Consell, també ho 
treballen alguns col·lectius feministes a algun barri de l’Eixample. 
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o A les festes de Sagrada Família ja es vol plantejar, des de la Xarxa 210, implicant el 
màxim d’entitats interessades i facilitant formació i un protocol d’actuació. 

o S’està elaborant un protocol base de ciutat, treballant amb els diferents agents... 
o A les festes de ciutat ja es posa en marxa (aquest dissabte a la Lali Jove, millorant 

el protocol de La Mercè...). Aquest es pot adaptar als diferents formats de festes 
als barris. 

o En un proper Consell es pot treballar més a fons quan tinguem informació més 
elaborada.  

o Les entitats valoren molt positivament la iniciativa. 
 

7) Altres a punts de les entitats  
o Mercè Carreras. Informa que a finals de març vindrà una delegació de la Shangay 

women federation. 
 

o SUBVENCIONS 2017 – Sobre aquest tema, les entitats fan diferents comentaris i 
algunes queixes que voldrien elevar a ciutat: 
 ASPECTES POSITIUS: 

• El calendaris de subvencions d’enguany han anat molt millor, ja que 
no ha agafat el període nadalenc i han tingut més temps per 
presentar-les. 

•  També es valora molt positivament les sessions informatives i la 
difusió que se n’ha fet. 

o QUEIXES I ASPECTES A MILLORAR: 
 

o Es demana que, igual que es poden presentar presencialment i online 
les SOL·LICITUDS, també es puguin presentar presencialment i online 
les JUSTIFICACIONS 

 
 Enguany s’ha fet amb cita prèvia a l’OAC i ha estat una mica complicat  

perquè amb una cita només es podien presentar d’1 a 5 sol·licituds. Si calia 
presentar-ne més s’havia de demanar moltes cites prèvies.  

 A millorar la màquina que dóna cites, perquè no les dóna pel mateix dia 
que  es demana i tampoc  deixa anul·lar-les.  

 Encara queda alguna paraula sense perspectiva de gènere: per exemple un 
formulari encara diu “destinataris” en masculí. A revisar.  

 Caldria computar les hores de treball voluntari com a aportació econòmica 
de les entitats ja que moltes entitats tenen dificultats de finançament i a 
l’hora de justificar, hi han posat moltes hores de feina voluntària però no 
es comptabilitzen com a despesa assumida per l’entitat. 
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 Subvencions: són massa complicades d’emplenar per a les entitats no 
professionalitzades.  

 La perspectiva de gènere de l’entitat o els projectes no es poden reflectir 
per desconeixement/formació en la temàtica o inclús no es planifica amb 
perspectiva de gènere per aquesta manca de 
formació/sensibilització/eines metodològiques. 

 Respecte a la quantia màxima a subvencionar: Per què només es dóna el 
50% a totes les línies i ara han tret la línia d’Economies Socials i Solidàries 
al 80%? Si es pot fer, per què no potenciar-ho en l’àmbit de dones-
feminismes si es considera un tema tan prioritari? 

 
PREMI 8 DE MARÇ – A tenir en compte per l’any vinent 
  
 Calendari del Premi 8M és molt just, dura molt poc, entitats no s’hi han 

pogut presentar perquè coincidia amb subvencions. L’any que ve és el 
centenari de la Mª Aurèlia Campmany i es demana que es tingui en 
compte, amb previsió, i que es celebri com s’escau. 

 

 

Finalitza la reunió a les 20.30 hores 
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