Departament de Feminismes i LGTBI
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura,
Participació i Transparència

RESUM I ACORDS DEL GRUP DE TREBALL “TERRITORIALITAT” (GTT)
DEL CONSELL DE LES DONES DE BARCELONA (CDB)

Data: 13.12.18
Hora: 17.30 hores
Lloc: C. València, 344. Espai 2
Assistents:
-

Districte l’Eixample: Eduard Corbella, Conseller
Districte de Gràcia: Mònica Torralba, Tècnica Referent
Districte de Gràcia: Àngels Tomàs, Consellera
Districte Sant Andreu: Susanna Descals, Tècnica Referent
Districte Sants-Montjuïc : Núria Pérez Blanch, Tècnica Referent
Olga Arisó. Cap Dept de Promoció de Drets de les Dones i LGTBI
Sílvia Serra. Secretària tècnica Consell de Dones.

Ordre del dia:
1. Valoració a l’entorn de la continuïtat, o no, d’aquest Grup de Treball
2. Anàlisi dels Consells de Districtes
3. Implicació per als Consells de Districtes del nou Reglament de Participació
Ciutadana

1. L’ Olga Arisó inicia la sessió fent una explicació dels objectius i finalitat d’ aquest
grup de treball del Consell de Dones. Es va crear per posar en comú a conselleres,
tècniques i entitats per donar un pes als consells territorials per:


Ajudar a coordinar quin era el sentit de la dinamització dels consells a tota la
ciutat.
 Posar en comú bones pràctiques dels territoris.
 Explorar com potenciar els consells a la ciutat per diversificar les veus de dones
de la ciutat
 Establir el vincle o pont entre les reunions del Consell de Dones de ciutat
( plenaris i permanents) i les iniciatives o realitats dels diferents consells de districte.

Actualment, també s’ afegeixen aspectes com:
 l’ elaboració d’ una normativa ( reglament de funcionament intern del consell
) en línia amb les noves Normes de participació de ciutat i com aplicar la
participació a nivell de ciutat i de districtes.
 Buscar estratègies per incorporar la mirada interseccional als consells de dones
de districtes.

S’ informa dels altres grups de treball del CDB:
o

o

o

Grup sobre Violències Masclistes: és un grup molt actiu i propossitiu que ha
prioritzat el tema de les violències sexuals. Es reuneix també sense presència
de tècniques municipals.
Grup de Transversalitat: amb menys periodicitat de reunions i menor
participació d’ assistents que el grup de violències però que ha pogut fer
aportacions o rebre devolució en relació a diferents accions municipals sobre
urbanisme, cultura, transport, pressupostos, fiscalitat,.. És per això, que el grup
ha valorat que ha estat satisfactori com a resultats d’ incidència en diferents
àrees municipals.
Grup-comissió de coordinació entre el Consell de Dones i el Consell LGTBI, que
no s’ ha convocat per diferents motius de càrregues de treball i canvis de
personal al departament. Es preveu activar aquest grup .

Es demana tenir informació sobre les membres dels diferents grups de treball i s’
enviarà llistat amb l’ acta d’ aquesta sessió.
S’ obre el debat, a partir dels aspectes anteriors i al voltant de la baixa assistència a
les darreres reunions d’ aquest grup de treball, com a un element de reflexió sobre el
seu replantejament.
Propostes de treball a valorar a la propera reunió del grup:
 Presentació del Reglament de Gènere de l’ Ajuntament de Barcelona per part
del Dept de Transversalitat, als Consells de Dones de districtes.
 Posar en comú experiències positives i experiències a millorar als consells de
dones de districtes .
 Aprofundir en temàtiques de dificultat o necessitat de informació com a
monogràfics a les sessions dels consells, amb participació d’ entitats,
equipaments, persones expertes, tècniques...

