
 

RESUM CONSELL de 

DONES  

 

Data: 14/11/2019 

Lloc: Sala Ernest Lluch . 

Hora: 18.30h 

 

Conselleres: 

Patrícia Martínez . Consellera BCN Comú de l´equip de 

Govern del Districte  

Alba Segura Gomila. Consellera GM ERC 

Maria Chacón Salvador. Consellera GM JuntsxCat.  

Direcció d’atenció a les persones i territori : Esperança 

Busquets.  

Assistents Representants de les Entitats: 

-Lola Reyes. Fundació Bayt-al.thaqafa 

-Mayka Pintó. Institut per la promoció de la cultura 

Catalana 

-Rosa M. Garcia Boquera i Judit Pla . Representant dels 

Casals GG de Ciutat Vella 

-Natalia Masse. Fundació Apip Acam 



 
 

-Carmen Fuertes. Fundació Tot Raval. 

-Daniela Cortés. Raval-lila´t 

-Laura Mases. Raval –lila´t 

-Irene Garcia. Raval Dona. C. C. Drassanes 

-Carla Redó . Crits i Renou. Espai Mallorca 

-Neus Hernández. Fundació Escó 

-Laura Gonzalvo. Associació Gabella 

-Mercè Amor. Diàlegs de Dona 

-Quinyin. Xu. Universitat Politècnica.  

 

 

Ordre del dia: 

Punt informatiu : 

Informacions varies 

Treball participat: Identificació prioritats del districte 

Identificació de possibles sinergies , i aliances entre 

membres del Consell de Dones del  districte 

Disseny d´Agenda del Consell Dones 2020 

 



 
 

 -Informacions sobre actes 25 NOVEMBRE al Districte, 

es fa una ronda, les entitats expliquen activitats 

destacables. Adjunt annex el programa 

 

-Informació del procés per participació d’entitats a 

Circuit de Violències 

 

-Carmen Fuertes informa  de la situació de 

desallotjament de 5 dones de l’espai de l’immigrant. 

S’obra debat sobre la quantia i creixement de dones 

sense sostre. 

 

1. Treball participat,  

la consellera explica la finalitat d’aquest punt: 

Identificació de prioritats al Districte, Identificació 

de possibles noves sinèrgies, aliances i 

participacions al CD del Districte, i Disseny de 

l'agenda del Consell de Dones per 2020. 

  

Respecte a la Identificació de prioritats al Districte i de 

possibles noves sinèrgies, aliances i participacions al CD 

del Districte, es fan les següents intervencions: 

•        Les primeres intervencions es centren en la 

necessitat d’una guia de recursos per a dones amb 

problemes d’habitatge i/o sense llar. Es comenta 

l’existència de guies de St. Egidi i d’Arrels, aquesta 

última més actualitzada. Es veu convenient una posada 



 
 

en comú de recursos i estratègies, es podria concretar 

en una guia o una taula de treball, no es tractaria d’un 

llistat, si no d’exposar formes de treball conjunt. Es veu 

convenient que la temàtica a tractar s’ampliï a temes 

com formes d’actuar en casos d’assetjament, 

agressions, etc. Hi ha interès de recollir l’experiència de 

les entitats del territori, les que ja estan treballant en 

aquests temes, i convidar dones d’aquestes 

associacions, així no partiríem de zero. 

•        Un altre tema que es proposa per al debat és la 

salut comunitària. La dificultat que es detecta perquè 

les dones facin ús de serveis com CAS i CAP, es 

comenta el projecte “Parlem de salut” i el III Congrés 

per a l’ eradicació de les violències masclistes, s’acorda 

enviar la informació als membres per mail. Es parla de 

la importància de l’activitat física en les dones, moltes  

vegades les mateixes dones no en practiquen perque no 

veuen la necessitat. Un altre problema de salut que es 

remarca des de APIP, és la preocupació per les plagues. 

•        S’inicia un debat sobre l’assetjament i la sensació 

d’inseguretat que les dones pateixen al carrer. 

Hi ha consens que cal una millora de l’enllumenat i més 

accions per a garantir la seguretat al Districte 

•        Es comenta la dificultat d’algunes dones per a 

accedir a formació i alhora poder deixar els infants en 

un espai. S’expliquen projectes conjunts d’entitats: 

Fundació Escó i Quatre vents tenen una experiència en  



 
 

aquesta línia. Des de Raval.lilat donen possibilitat de 

voluntariat en moments puntuals. 

 

Respecte al Disseny de l'agenda del Consell de Dones 

per 2020: 

 

•        Es comenta la periodicitat del Consell, s’acorda 

fer-ne un mínim de 3 a l’any. Com la Consellera i la 

Tècnica faran visites a les entitats, en aquests espais es 

comentarà la forma de donar continuïtat a les 

propostes. Es parla de grups de treball o d’una Jornada 

de treball o de tenir espais de treball diferents el 

mateix moment del consell. 

 

•        Les conselleres d’ERC i JuntsxCat senyalen la 

importància de la presència de dones migrades, i la 

necessitat de buscar els recursos i formes per 

aconseguir major participació 

 

•        Des de Diàlegs de Dona es proposa fer una visita i 

un consell, seria un moment per a donar a conèixer els 

projectes i dificultats de les entitats. 

  

 

 

 

 



 
 

 

ACORDS: 

 

. Temes d’interès a treballar serien: 

 

1. Espai de treball conjunt d’informació i estratègies 

sobre habitatge, mediació, esports i alfabetització. 

2. Necessitat de treball conjunt entre entitats i serveis. 

3. Carrers i seguretat, possibilitat d’ampliar el punt lila 

a tot l’any (físic i/o per xarxes) 

 

 

 

 

2. Agenda i periodicitat del consell:  

Fer 3 consells de dones a l’any. Fer un CONSELL DE 

DONES ITINERANT, a on l’entitat amfitriona treballi 

prèviament l’ordre del dia amb les dones, i aquestes 

puguin fer aportacions. 

 

3.  Amb les propostes que han sortit i el que sorgeixi a 

les visites (consellera i Tècnics) al febrer ens podrem 

reunir, en format consell o no. 

  

 

 


