
 

    
 
 
 
 

 
 

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:  12 de maig 2016 

Hora: 18.30 hores 

Lloc: Serveis Personals Districte Eixample. València 307 
 
 
ASSISTENTS 
 

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 

Teresa Pitarch Albós Consellera municipal de CiU -  Presidenta ICD i C.N. 
Dones de Catalunya 

Paloma Jiménez de Parga Maseda Consellera municipal de C’S 

Alejandro Muñoz Mateos Conseller municipal del PP 

 

 

REPRESENTANTS  ENTITATS 

 

NOM ENTITAT / GRUP 

Inés Domínguez PIAD Eixample 

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

Cristina Sampere Fundació SETBA 

Isis Sanz Pla Comunitari Sagrada Família 

Marina Comellas AVV Sagrada Família 

Marta Sendra AVV Dreta Eixample 
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Carme AVV Esquerra Eixample 

MªRosa Lunas FOCAGG 

Carmen Larraz Dones Mundi 

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

Teresa Matas Teatre Dona 

Lenny Rua Abogabolivia 

Carmen Ávila ACEDICAR 

Montserrat Sistach Assoc. Per la Dona Efectiva (APDE) 

Lluïsa Oliveda Ass. Indep. Dones de Catalunya – Consell Nacional 
dones d’Espanya 

 

 

PERSONES EXCUSADES 

 

Carla Rigol Hèlia Dones 

Glòria Escudero Associació Dones Agredides Sexualment (AADAS) 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

0. Presentació noves entitats 
 

1. Retorn Consell Ciutat (representants de l’Eixample)  
2. Retorn i tancament PAD 
3. Valoració activitats 8 març 
4. Preparació 25N + Crear Comissió + Comentar protocol FM 
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5. Punts proposats per les entitats 
 

 

S’excusa la presència de la Carla Rigol, d’Hèlia dones i Glòria Escudero, de l’Associació de dones 
agredides sexualment.  

 

 
0. Es dóna la benvinguda a tres entitats que s’incorporen al Consell de dones de l’Eixample i es fa una roda 

de presentació de totes les persones assistents i l’activitat de les entitats que representen: 
 

0.1.1. Fundació SETBA – Presidenta, Cristina Sampere 
Des de la Fundació Setba organitzen exposicions i activitats culturals, i  projectes solidaris 
per a col·lectius en risc d’exclusió social: tallers artístics, estades a la natura, certamens de 
pintura…Al Districte Eixample ofereixen el taller Descobrint el monstre, que és un taller 
d’empoderament a dones que han patit violència masclista. 

 
0.1.2. Abogabolívia –Associació de dones bolivianes, Leny Rua. Fan assessorament legal de tot tipus i 

ACEDICAR – Asociación Cultural Ecuatoriana por los Derechos y la Igualdad en Cataluña – 
Organitzen activitats de sensibilització envers la violència masclista i acompanyament en processos 
de regulació de persones immigrades i capacitació laboral. 

 

1. Retorn Consell Ciutat (representants de l’Eixample) . A càrrec de la Neus Pociello i la Mercè Carreras. 
 

El primer Consell de Ciutat de Dones va ser a fer finals de febrer, on es va constituir el Consell i la Comi 
Permanent del Consell. Al març Regidoria les va convocar per fer la Permanent, i l’Eixample hi són elles 
dues.  

A la permanent: van proposar de fer una comissió territorial per millorar el funcionament i coordinació 
del Consell, ja que es desconeix el que es treballa als diferents districtes.  Després es van crear els altres 
dos grups de treball que han acabat sent les tres comissions que hi ha en total: Comissió Violència de 
gènere i Comissió Transversalitat. 

A la normativa del Consell diu que hi hagi 15 “expertes” i es poden fer propostes des dels territoris, abans 
del 10 de juny. Si les entitats tenen propostes les enviaran a la Núria Hernández. 

Per millorar la transversalitat van proposar que hi pugui haver una representant del Consell de Dones a la 
resta de consells sectorials de la ciutat (de gent gran, de salut, d’esports...). 

Es farà arribar, juntament amb l’acta, la documentació que aporten les companyes. 
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2. Retorn i tancament PAD 
 

S’entrega un recull del que es va aportar al PAD de l’Eixample a l’Eix 1: Una Barcelona diversa que 
asseguri el Bon Viure – Apartat d’Equitat de Gènere i diversitat sexual. Es farà arribar. 

3. Valoració activitats 8 març 
 

En general es fa una valoració molt positiva de la qualitat dels actes organitzats per les diferents 
entitats (Acte dones Xangai, actes de la comissió dones Sagrada Família, conferència de Dones Mundi, 
espectacle de Teatre Dona)   i el del Consell de Dones, tots molt gaudits, però en alguns costa assolir 
una gran participació, també tenint en compte que alguns van coincidir en data i això ho dificulta més. 

Pel que fa a l’acte del Consell de Dones, potser no es va trobar el format que pogués atreure més 
persones. No era un acte pensat per totes les edats ni totes les dones, perquè potser no tothom 
s’atreveix a participar en teatre de l’oprimit. Valorarem, de cara a l’any vinent, què poder oferir. 

 

La difusió va ser de qualitat  (fulletó amb recull d’activitats de totes les entitats i serveis del districte, 
que es va fer arribar a les entitats i equipaments en format físic i en PDF per correu electrònic) i es 
posa en valor aquest recull per visibilitzar i difondre com a districte, compartir i conèixer el que fa 
tothom. L’any vinent, si es fa amb més temps, es podrà incloure a les difusions pròpies dels centres 
cívics, que tenen molt bona resposta. 

4. Preparació 25N + Crear Comissió + Comentar protocol FM 
 

La majoria d’entitats ja té previsió d’activitats al voltant de la commemoració del 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència vers les dones. S’acorda crear una comissió de treball per fer un recull, 
amb suficient antel·lació, de les diferents activitats, amb l’objectiu d’oferir diversitat d’actes però 
evitar al màxim que es solapin i així donar oportunitat màxima de participació. També es farà una 
difusió conjunta. 

Entitats interessades a formar part del Grup de Treball 25N: 

- AVVEsquerra Eixample 
- ACEDICAR 
- Abogabolivia 
- Fundació Aroa 
- Hèlia dones 
- PIAD 
- PDC Sagrada Família 

 

Es convocarà el grup al voltant del dia 15 de juny. 
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Les entitats accepten que s’enviïn correus en còpia vista perquè les entitats disposin de totes les 
adreces i puguin estar en contacte. 

 

Protocol contra agressions masclistes Festes Majors. L’Eulàlia Corbella informa que Fort Pienc ja en té 
un en marxa i ens oferim com a Districte per donar-los suport en el que necessitin.  

 

5. Punts proposats per les entitats 
 

5.1. La Teresa Pitarch informa que estan a punt de sortir les convocatòries de subvencions de l’ICD.  
5.2. La Mercè Carreras informa que el Club Futbol Sala Femení Eixample ha guanyat la Divisió d’honor 

catalana i passarà a la Lliga Nacional. Actualment entrenen a Sarrià. Ens farà arribar la notícia i la 
compartirem amb tot el consell. Acordem que es farà un reconeixement des del Consell. 

5.3. El dia 20 de maig es celebra el Congrés d’associacions i voluntariat de Catalunya. 
5.4. La Lluïsa Albareda informa que Ca la Dona celebra el seu 40 aniversari i proposa enviar-li una felicitació 

en nom del Consell. El Consell ho accepta per unanimitat. Se li proposa que enviï proposta de text per 
consensuar-lo. 

5.5. La Carme Larraz pregunta per l’estat del projecte Radars. S’informa que consisteix en un projecte 
preventiu que va sorgir a Gràcia i ha esdevingut mesura de govern per detectar persones grans soles en 
situació de vulnerabilitat, amb la coordinació de la xarxa de serveis i entitats dels barris i la col·laboració 
de comerciants i veïnat. S’està implantant progressivament als barris de tots els districtes de Barcelona. 
A l’Eixample s’està duent a terme a la Nova Esquerra i la Sagrada Família i està previst que es vagi 
estenent a altres barris del districte. 

5.6. La Neus Pociello, de la Fundació Aroa, proposa, de cara al 8M, treballar  en una expo del Consell de 
Dones del Districte Eixample, on hi hagués un plafó de cada entitat...Després ajuntar-ho amb l’activitat 
de l’acte, amb visita guiada a l’expo...El Consell ho troba molt interessant i s’estudiarà de cara als actes 
del 8 de març. 

 

 

 

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