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RESUM CONSELL 

de DONES 

Data: 22/10/2020 

Lloc: Virtual 

Hora: 18h 

 

Assistència 

Conselleres: 

Patrícia Martínez. Consellera BCN Comú de l’equip de govern del Districte 

Alba Segura. Consellera GM ERC 

Laura de la Cruz. Consellera GM ERC 

Maria Chacón. Consellera GM JuntsXCat 

Patricia García. Consellera PSC 

Júlia Barea. Consellera Cs 

Direcció d’Atenció a les Persones i al Territori de Ciutat Vella: Míriam Martínez 

Representants de les entitats: 

-Carmen Fuertes. Fundació Tot Raval 

-Mercè Amor. Diàlegs de Dona 

-Faouzia Chati. Associació Dones Marroquines a Catalunya 

-Mercè Otero Vidal. Ca la Dona 

-Montse Pineda Creación Positiva. 

-Maite Roca .AIPCC 

-Pilar . Fundació Comtal 



 

-Raquel Muñoz. 

Biblioteca Francesca Bonnemaison 

-Andrea Casal dels Infants del Rvaval. 

 

Ordre del dia 

1. Mesura de govern: “Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid” 

2. Estratègia de treball 2020 – 2021 

3. Actes 25N 

4. Torn obert de paraula 

 

Temes principals tractats i acords 

La Consellera fa la presentació del Consell d’enguany, destacant principalment la 

voluntat política de reforçar la xarxa entre entitats, veïnes i administració. 

Fa repàs de la darrera trobada i dels acords obtinguts en aquesta. Destaca la necessitat 

expressada de trobar quin tipus de recurs pot ser útil de cara a l’abordatge de la 

situació actual, en especial en els casos dels col·lectius més vulnerables. 

En aquest sentit, la Consellera convida a valorar la mesura de govern com una eina i 

oportunitat de treball. 

1. Mesura de govern: “Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid” 

La Consellera fa la presentació de la mesura de govern, i explica que es tracta d’un 

instrument que expressa objectius i pretensions a executar enfront l’emergència actual. 

I es divideix en 3 eixos principals: 

• Treballar per un model econòmic més resilient   

• Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics 



 

• Consolidar el dret a ciutat, 

enfortint el teixit comunitari i sumant les lluites compartides contra les 

desigualtats, per no deixar a ningú enrere 

Després de la presentació de la mesura, les entitats prenen la paraula, compartint 

aspectes com: 

• Posar de manifest la greu situació que estan vivint les seves usuàries, en 

especial aquells col·lectius més vulnerables com la població de dones 

nouvingudes (Diàlegs de Dona/Casal dels Infants) 

• Expressar la seva disconformitat en la no participació en l’elaboració de 

la mesura de govern (Creación Positiva) 

• Manifestar la falta de canals de comunicació efectius, evidenciats pel fet 

que algunes entitats van conèixer l’existència de la mesura de govern en el 

mateix Consell (Creación Positiva) 

• Comunicar que la mesura de govern hauria d’incorporar més perspectiva 

de gènere en el seu conjunt, i no limitar-ho a un apartat específic de 

feminismes  (Creación Positiva) 

• Reflexionar sobre l’abast de la mesura de govern, per incloure també als 

col·lectius més vulnerables de dones (Diàlegs de Dona) 

La Consellera recull les esmenes i es compromet a compartir-ho amb la resta de l’equip 

de govern. 

1. Estratègia de treball 2020 – 2021 

La Consellera expressa la voluntat de millorar els canals de comunicació i trobar espais i 

eines efectives de treball en xarxa entre entitats i administració. 

En aquest sentit, recorda la demanda de l’eina i formula la consulta a les entitats sobre 

com plantejar aquest pla de treball. 

Les entitats prenen la paraula i expressen les necessitats de les seves usuàries i de la 

mateixa entitat, parlant principalment de tres aspectes a treballar: 



 

• Respondre i donar servei 

a les necessitats bàsiques de les usuàries 

• Conèixer i compartir els recursos disponibles (de l’administració pública i 

de les mateixes entitats) 

• Resoldre i donar alternatives a l’escletxa digital de les seves usuàries 

Respecte al darrer punt, es parla en major detall d’aquelles necessitats bàsiques que 

moltes usuàries es troben en el seu dia a dia. 

El fet que molts tràmits només es puguin fer virtualment posa de manifest la dificultat 

de moltes usuàries, per: 

• La manca d’accés a les tecnologies i/o a connexió a internet 

• La barrera d’idioma 

• La falta de capacitació tecnològica 

• La manca d’acompanyament i assessorament 

Les entitats consideren que el Districte ha de fer un pas endavant per reduir aquesta 

escletxa digital, i es fan algunes propostes inicials: 

 

• Aprofitar l’espai i les eines de les Biblioteques (formatives i de connexió), 

complint la normativa vigent 

• Crear un espai físic d’acompanyament en els tràmits 

• Crear un espai físic de formació tecnològica, enfocada als tràmits i usos 

quotidians 

• Elaborar una diagnosi de les necessitats reals de les usuàries i crear un 

pla formatiu i d’acompanyament (per exemple: detectar quins tràmits són més 

freqüents i fer píndoles formatives que es puguin compartir pels canals de 

comunicació habituals) 

... 



 

 

 

 

1. Actes 25N 

El Districte comparteix que en aquesta edició no es podrà dur a terme una activitat 

central per territori, i explica la voluntat d’il·luminar la façana de la seu del districte 

durant la tarda-nit del 25N. 

D’altra banda, farà arribar a totes les entitats del Consell una fitxa per omplir amb les 

activitats previstes. I recorda que es convida a pensar en formats virtuals o compatibles 

amb la normativa vigent. 

Algunes de les activitats previstes per les entitats presents són: taller d’il·lustració, 

cadena feminista, activitats de conscienciació amb instituts/escoles, poemari, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


