
ACTA 

Consell de Dones de Ciutat vella 
  

 

Data: 11/12/2018 Hora: 18h.  
 Lloc: Sala Ernest Lluch Seu del Districte  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 
 
GUIMAR MORODIO                          PLATAFORMA UNITARIA CONTRA LA VIOLENCIA                                         
M.PAZ PIÑERO                                A.VEINS ILLA RPR 

MERCE AMOR                                 DIALEGS DE DONA 

LAIA FERNANDEZ                            FUNDACIO ESCO 

MERCE OTERO                                CA LA DONA 

NATALIA MASSE                              FUNDACIO APIP-ACAM 

ANDREA ARIAS                               CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL 

CARMEN FUERTES                          FUNDACIO TOT RAVAL 

MARGA GARCIA                              AIPCC    

 

M.JOSE ARTEAGA                 CONSELLERA PSC 

LAURA DE LA CRUZ              CONSELLERA ERC 

EVA ALFAMA                           CONSELLERA GOVERN DISTRICTE 

 

PILAR HERAS                          SECRETARIA DEL CONSELL. 

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
 

 

Temes tractats 
 
 
-Presentació Mapa entitats feministes de Barcelona 
 
-Informació sobre el Cicle “1 segle de vagues de dones 1918/2018” Organitzat 
pel Districte i Memòria Històrica. 
 
-Informació sobre la Convocatòria de les taules de Dones del Districte al gener 
 
-Informació sobre el Premi 25N: l´ha guanyat Xamfrà entitat del Raval 
 



 
-Presentació del Pla de Violències de gènere del Districte.  
 
-Presentació del Pla de Salut Sexual i reproductiva del Districte. 
 
-Elecció representant Consell de Dones de la Ciutat  
 
 
 
Les entitats avaluen el 25N: 
 
Al Raval ha costat molt, no es van reunir en la taula de dones, i Diàlegs de 
dones es va reunir amb Colectik i van fer un acte conjunt que va anar molt bé.  
 
Mercè de Diàlegs proposa que els actes del 8M i el 25N han de ser actes de 
cloenda del treball que es faci durant el curs al voltant dels temes  de violència, 
i els drets de les dones.      
 
Natalia d´APIP-ACAM: van fer un taller de defensa personal per dones, no era 
una activitat física en si, si no més ve de detectar aquelles situacions on ens 
hem d´alarmar i poder prevenir-les.  
 
Mercè de CA la DONA: el Novembre feminista, els tallers d´autodefensa per 
joves i grans funcionen molt bé com a eina d’apoderament de les dones. 
Mercè vol compartir que com ca la dona estan al Observatori de la llei 
d´igualtat com a representant del Consell de dones de la Ciutat, s´han 
presentat unes dades esfereïdores sobre nº d´agressions a joves, cal veure 
quines polítiques contra la violència es fan des de les institucions, cal intervenir 
ja.  
 
Guimar de La Plataforma unitària contra la violència es reuneix cada 3er dilluns 
del mes, i fan una concentració, convida a les entitats presents si volen 
organitzar una de les concentracions.  
 
La Consellera Eva Alfama explica quin es el compromís real en quan a la feina 
de la Comissió Plenària del Consell que es reuneix dos cops a l´any.  
 
La Comissió permanent  i els grups de treball son voluntaris i són 3 a l´any.  
 
 Mercè Otero comenta que son Consells consultius i no decisoris, són molt 
informatius , però els grups de treball son un espai on es fa molta feina i son 
interessants les conclusions. 
Es un bon espai per fer xarxa, i un bon espai d´aprenentatge.  
 
Mercè de Diàlegs esta com a representant i comparteix la sensació de petitesa 
que li produeix el Consell, ja que es una petita entitat del raval, però té valor 
que el es faci sentir al Consell.  
 



 
 
Consellera presenta el PLA DE VIOLENCIES DE GENERE DEL DISTRICTE 
I el Pla de Salut Sexual i Reproductiva del Districte.  
 
 

Acords 
 

-Al respecte del tema de la representant del Districte al Consell: Fº Escó i Fº 
Apip-Acam s´ho pensaran.  

 

-Enviarem el Pla de Violències conjuntament amb l´Acta per a que les entitats 
s´ho puguin mirar amb calma. I ho tornarem a comentar . Ja que moltes 
entitats valoren que cal prendre mesures urgents contra la violència i cal veure 
que poden aportar.  
 
 
 


