
 

 

 

RESUM CONSELL de DONES  

 

Data: 25/05/2022 

Lloc: Sala Ernest LLuch 

Hora: 18.00h  

 

Conselleres: 

Patrícia Martínez . Consellera BCN Comú de l´equip de Govern del Districte . 

Alba Segura i Gomila. Consellera GM ERC. 

Maria José Chacón Salvador. Consellera GM JuntsXCat. 

Patricia García. Consellera GM PSC. 

Júlia Barea. Consellera GM Ciutadans. 

Direcció d’atenció a les persones i territori : Pilar Heras i Aida Roig. 

Assistents Representants de les Entitats: 

-Laura Viladevall .Creación Positiva. 

-Irene Garcia. Centre Cívic Drassanes. 

-Francisca Araujo i Xavi Gargallo. Casal de Joves Palau Alós. 

-Fouzia Chatti. Associació Dones Marroquines de Catalunya.  

-Lídia Grego  i Margalida Galmes. Espai Mallorca. 

-Mercè Amor. Diàlegs de Dona. 

-Maria Nuñez. Fundació Comtal.  

-Bibiana. Lloc de la Dona.  

 

  



 
 

 

 

Ordre del dia: 

1. Informació sobre proposta de premi feminista al Districte de Ciutat Vella 
2. Informació sobre Pla de Justícia de Gènere al Districte: Àrea de 

Transversalitat. 
3. Pla de Formació feminista a Ciutat Vella: identificació de recursos i 

necessitats. 
 

Informació sobre proposta de premi feminista al Districte de Ciutat Vella. 

 
La consellera dona la benvinguda a les assistents, i introdueix el primer punt 
de l´ordre del dia, la proposta de generar un premi de reconeixement 
feminista, per a entitats o grups de dones del Districte.  
 
Aquesta és una proposició del Grup polític de Ciutadans que va ser portada 
al darrer Plenari del Districte, i la Consellera de l´equip de govern ho porta  
al Consell per tal de saber si es considera una bona proposta pel Districte.  
Es pregunta en que consistiria el Premi, quin tipus de premi o 
reconeixement seria. La Consellera de Ciutadans explica que es el Model 
de la medalla de la dona de Sarrià. 
 
Es valora que seria necessari tenir més detalls i concreció sobre el tema, 
abans de prendre una decisió. Ens passaran el model de Sarrià. Les 
participants proposen parlar d’això amb les seves entitats i s’acorda 
traslladar-ho al pròxim consell ordinari de dones per establir els termes de 
decisió al respecte. 
 

Informació sobre Pla de Justícia de Gènere al Districte: Àrea de Transversalitat. 

Us adjuntem el document en format Power Point presentat al Consell.  
 

Pla de Formació feminista a Ciutat Vella: identificació de recursos i necessitats. 

Consellera planteja  que entén el Consell com un espai de cocreació entre 
Districte i entitats, i que els vol proposar que des de l´equip de govern es 
detecta la necessitat que els treballadors i treballadores del districte tinguin 
formació sobre perspectiva de gènere i detecció de violències masclistes, i 
entenen que les entitats poden aterrar aquesta perspectiva de gènere molt 
millor que el Districte.  



 
 

 
 
 
Demana treballar sobre les mancances que les entitats detecten, per tal de 
poder farcir el contingut de la formació que es necessita per tal de garantir 
el procés de sensibilització dels treballadors i treballadores. Cal garantir 
aprenentatges cooperats entre serveis i entitats. 
Consellera pregunta a les entitats participants  “de que creuen que cal que 

ens dotem?” 

 
Debat:  

 La relació joves i policia es problemàtica.  
 Cal més formació a la policia de com treballar amb dones d´origen 

cultural divers.  
 Cal més formació per tal de poder treballar des de la 

interseccionalitat, per tal de aprendre a tractar millor a les dones.  
 Les entitats treballen amb dones on la bretxa idiomàtica es molt més 

greu que la informàtica.  
 Necessitat de tenir més hores de mediació i interpretació per les 

entitats que treballen amb dones amb bretxa idiomàtica.  
 Formació amb experts per experiència, es una possibilitat interessant 

d´aprenentatge. Al Centre Cívic Drassanes van fer una experiència 
formativa amb gent amb diversitat funcional, i va ser molt 
engrescadora, i útil. 

 Es proposa fer un Consell extraordinari al juliol per seguir treballant 
aquest tema, i fer una feina prèvia en les taules de dona dels barris, 
per tal de recollir el sentir i les necessitats de totes les entitats i 
veïnes que hi participen.  

 
 
 
 
 

 


