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Acta Consell de les Dones de l’Eixample del 10 d'octubre de 2018 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/eixample 

ACTA CONSELL SECTORIAL  DE DONES DEL  DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 

Data:  10 d'octubre de 2018   

Hora: 18 h  

Lloc: Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del districte de l’Eixample. C. València, 307 
 
ASSISTENTS    
 

DISTRICTE EIXAMPLE 

Eduard Corbella Cervelló Conseller municipal de BComú-E – Presideix el 
Consell  

Nuria Hernández Casado Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Secretària del Consell de Dones de l’Eixample 

Paloma Jiménez de Parga 
Maseda 

Consellera G. municipal C's 

Alejandro Muñoz Mateos Conseller G. municipal PP 

REPRESENTANTS D'ENTITATS 

NOM ENTITAT / GRUP 

Anna Juanpere Consell Nacional de Dones d’Espanya (CNDE) 

Rosa M. Artigas Consell Nacional de Dones d’Espanya (CNDE) 

Neus Pociello Cayuela Fundació Aroa 

Marta Sendra AVV Dreta Eixample 

Norma Véliz Cooperativa Mujeres Palante 

PERSONES/ENTITATS EXCUSADES 

Carla Rigol Hèlia Dones 

Sylviane Dahan  Vocalia Dones AVEE 

Mar Trallero AV Barri de Sant Antoni 

Mercè Carreras Universitat de Barcelona 

Isis Sainz Pla Comunitari Sagrada Família 

Maria Carreras CF Sala Eixample 
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Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/eixample 

ORDRE DEL DIA 

1. Cicle 25 de novembre a l'Eixample 

2. Informacions Plenàries i Grups de Treball Consell de Dones de Ciutat 

3. Informacions d'interès 

4. Torn obert de paraules de les  entitats  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

0. Prèvies: El Conseller Eduard Corbella (fins ara Eulàlia) informa del seu canvi de gènere. Ja és 
oficial al districte i ho comparteix al Consell de les Dones expressant que la seva defensa  del 
feminisme seguirà sent ferma des del seu gènere masculí i demana si les entitats tenen algun 
inconvenient en que segueixi presidint el Consell. Les persones assistents li expressen tot el seu 
suport tant en l'àmbit personal com en el públic i el segueixen reconeixent com a conseller de les 
Dones de l'Eixample.   

 
1. Cicle 25 de novembre 

S'informa de les activitats previstes al cicle i de l'Acte central que es farà a La Model, el dia 24 de 
novembre, amb un conjunt d'activitats organitzades per les diferents entitats del Consell, que 
també inclourà la primera Jornada de Feminismes Juvenils de l'Eixample. 

La Sra. Marta Sendra demana que el llenguatge del que es comunica sigui entenedor, ja que 
alguns dels conceptes que s'utilitzen no estan prou assimilats per la ciutadania i poden generar 
un cert rebuig o, si més no, poca interpel·lació.  

També expressa que cal cuidar la imatge que donem de la dona amb les diferents participants ja 
que algunes cultures mostren una imatge sexualitzada de les nenes. Es debat sobre l'acostament 
entre cultures i la importància de conèixer-les i reconèixer-les totes.  

ACORDS: Es proposarà fer alguna sessió al Consell sobre interculturalitat, dones i feminismes. 

 

2. Informacions Plenàries i Grups de Treball Consell de Dones de Ciutat 

2.1. Plenari Ciutat. No n'hi ha hagut cap des del darrer Consell de l'Eixample del mes de maig. El 
proper serà el 24 d'octubre. Veure més informació al punt 3.6. 

2.2. Grup de Treball de Transversalitat de gènere. Ha treballat sobre: 

- Mesura de Govern de Transversalitat de Gènere a l'Ajuntament de Barcelona 

- Reglament per a l'Equitat de Gènere a l'Ajuntament de Barcelona  (veure procés de tramitació ) 

- Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a Barcelona (2016-2024) 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/mesura-govern-transversalitat-genere-cat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/reglament_equitat_v18_comissio_presidencia_final.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/reglament-igualtat-de-genere
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/06/Estrat%C3%A8gia-contra-la-feminitzaci%C3%B3-de-la-pobresa-DEF.pdf
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2.3. Grup de Treball d'abordatge de les Violències Masclistes 

Les entitats han demanat tenir algunes reunions amb l'Ajuntament i altres només entre entitats i 
s'ha acordat que ho faran així. 

La metodologia d'anar fent retorns amb regidoria està funcionant bé i satisfà les entitats. 

Les entitats assisteixen a reunions del Grup Motor del Circuit Barcelona Contra la Violència 
Masclista . Hi haurà representació de 2 entitats a cada Circuit Territorial (n'hi ha un per districte), 
amb un compromís d'assistència i rotativitat de 2 anys. Han reflexionat molt sobre el perquè 
interessa participar i estan convençudes que hi poden aportar molt com entitats expertes i es 
poden beneficiar de tot el que es treballi als circuits així com reforçar els vincles amb els serveis i 
optimitzar recursos. 

2.4. Grup de treball de territorialitat. L'objectiu d'aquest grup és millorar la coordinació dels 
diferents treballs dels Consells de les dones. Està costant aconseguir participació. 

3. Informacions i recordatoris d'interès 

S'entrega un document amb el recull de les informacions i recordatoris d'interès. Recollim aquí la 
informació perquè consti a l'acta així com els acords presos al respecte d'alguns dels temes. 

3.1. SUPORT A LES FESTES MAJORS DELS BARRIS PER IMPLEMENTAR PROTOCOLS CONTRA 
LES AGRESSIONS SEXISTES 
 

- Disposem de pressupost per formació a entitats organitzadores, material de difusió i 
personal especialitzat per informar i atendre consultes i/o denúncies. Recordatori als 
barris on encara no s’està implementant.  

- Barris on l’apliquen amb suport municipal:  
o Sagrada Família (inici FM 2017) 
o Dreta (inici FM 2018) – Fira Modernista dedicada a la Lluïsa Vidal (dona i 

feminista) 
A la carpeta hi trobareu els programes de les FM d’enguany. 

o Sant Antoni (inici festes d'estiu 2018) 
 

3.2. PARTICIPA AL REGLAMENT PER L’EQUITAT DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT  

Aquest Reglament, que ha estat aprovat inicialment, vol fixar els principis per integrar la igualtat 
de gènere a tota la corporació i a totes les polítiques, mesures i serveis que impulsa 
l'Ajuntament. 

Per aconseguir-ho, s'ha obert un procés participatiu, intern i amb la ciutadania, perquè s'hi facin 
les aportacions que es consideri que hi poden contribuir. 

Es pot participar en el Reglament per la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona clicant 
aquí. 

 Com es pot participar? 

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/circuit-barcelona-contra-les-violencies-masclistes
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/circuit-barcelona-contra-les-violencies-masclistes
https://www.decidim.barcelona/processes/reglamentequitatdegenere
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- Accedint al Decidim.Barcelona, a l’espai Reglament per l’Equitat de Gènere a l’Ajuntament 
de Barcelona (requereix inscripció i empadronament a Barcelona). 

- També es podia assistir a la sessió presencial de propostes de dilluns 8 d’octubre de 
17.30 a 19.30 hores al Recinte Modernista de Sant Pau. Calia inscriure's prèviament a 
transversalitat_genere@bcn.cat. Durant la sessió hi havia disponible un servei de cura 
d’infants i lectoescriptura. 

Al mateix espai es pot consultar la  proposta de Reglament i la mesura de govern La 
transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, entre d’altres. També permet seguir totes 
les aportacions i accedir a la documentació que s'elabori. 

Un cop s'hagin tingut en compte les propostes rebudes, es preveu portar el text definitiu a 
aprovació al Consell Plenari de finals d’any. 

  
3.3. PROPERA APERTURA DEL centre de referència per a la cura de les persones 

Per reconèixer la cura com a part central de la vida de la ciutat, promoure la corresponsabilitat 
de tots els actors socials a l'hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat i reduir les 
desigualtats socials i de gènere, l'Ajuntament presenta un nou punt per informar i orientar totes 
les persones i famílies cuidadores, professionals, entitats i organitzacions que intervenen en els 
processos de cura. 

El consistori ha presentat aquesta iniciativa coincidint amb la setmana en què se celebra el Dia 
Internacional de les Dones. De fet, el 90% de les feines de cura a persones de més de 65 anys la 
fan familiars, la gran majoria dels quals són dones. Les dades mostren també que, del total de 
persones contractades a temps parcial, el 18,6% són dones que tenen cura d’infants o de 
persones adultes malaltes o en situació de discapacitat o dependència. 

El centre neix amb la voluntat de donar resposta a persones i famílies cuidadores, persones 
cuidadores professionals que treballen a la llar, persones receptores de la cura i a la ciutadania 
en general, d’acord amb la idea que vuit de cada deu persones seran cuidadores en algun 
moment de la seva vida. 

El nou centre oferirà els serveis següents: 

• Informació i orientació: Servei d’atenció presencial, telefònic i en línia sobre els recursos 
existents a la ciutat per proporcionar de forma integral una primera orientació a les 
persones usuàries. La informació inclourà serveis i recursos per a la cura com, per 
exemple, aspectes pràctics sobre l’accés als serveis; recursos per a persones que volen 
trobar feina com a cuidadores professionals i formació bàsica i especialitzada en la cura; 
aspectes jurídics com drets i graus de protecció de la persona que rep la cura i de la 
cuidadora, i suport emocional i psicològic com grups d’ajuda mútua. 

• Coneixement i trobada: El nou centre serà un espai de coneixement i reunirà tots els 
estudis, les eines o els recursos en línia relacionats amb aquest àmbit. El servei aspira a 
afavorir l’intercanvi i la relació entre persones, professionals i organitzacions usuàries i a 
generar una xarxa que creï vincles. 

https://www.decidim.barcelona/
https://www.decidim.barcelona/processes/reglamentequitatdegenere
https://www.decidim.barcelona/processes/reglamentequitatdegenere
https://www.decidim.barcelona/processes/reglamentequitatdegenere/f/2710/meetings/1480
mailto:transversalitat_genere@bcn.cat
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3203/Reglament_Igualtat_V12_DECIDIM.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3204/mesura-govern-transversalitat-genere-def.pdf
https://decidim-barcelona-new.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/3204/mesura-govern-transversalitat-genere-def.pdf
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• Coordinació i treball en xarxa: El centre disposarà d’un equip de professionals que 
mantindran una interacció constant amb els agents i les entitats del territori a fi de 
generar una xarxa de referents i d’avaluar d’una manera conjunta els aspectes que es 
podrien introduir per millorar la cura. 

El nou centre s’ubicarà al carrer de Viladomat, 127, a l’edifici on actualment es troba el Pamem, i 
la previsió és que entri en funcionament a l’estiu, un cop s’acabin les obres d’adequació de 
l’espai. 

Aquesta és una de les 68 accions per una democratització de la cura, amb l’objectiu de garantir 
el dret a ser cuidat amb qualitat i a cuidar en condicions socials i laborals adequades. 

Acord: Quan estigui en funcionament es demanarà fer una visita per al Consell i conèixer el 
recurs in situ. 

3.4. PROPERA APERTURA del Centre Municipal de recursos LGTBI 

Barcelona disposarà a partir del mes de gener, d’un equipament de referència en temàtica LGTBI 
(Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals). El CMdR LGTBI disposarà d’una àmplia cartera 
de serveis i programes que serà alhora un punt de treball i de trobada d’entitats LGTBI de la 
ciutat que estarà obert a tota la ciutadania.  
 
Estarà ubicat al barri de Sant Antoni, al c. Comte Borrell, 22. 

Els serveis municipals que ofereix el centre s’estructuren en: 

• Servei d’informació i dinamització de l’equipament 
• Servei d’acollida i atenció personal i familiar 
• Servei d’assessorament psicològic 
• Servei d’assessorament legal i jurídic 
• Servei d’assessorament laboral 
• Servei d’assessorament social i sanitari 
• Servei d’assessorament a persones trans 
• Servei d’assessorament a persones intersexuals / amb diferències del desenvolupament 

sexual (DSD) 

 Els programes del CMdR LGTBI s’organitzen en: 

• Programa cultural, d’acció comunitària i sensibilització 
• Programa d’associacionismes i voluntariat 
• Centre de Documentació 

El CMdR LGTBI ofereix serveis de primera atenció a persones, a famílies o a grups amb tècniques 
de counselling i practicant l’escolta activa. En el cas que es requereixi una atenció més 
especialitzada, que el centre no pugui cobrir, s’adreçarà a qui ho requereixi, a serveis 
especialitzats de l’Administració pública o de l’àmbit associatiu. Els serveis d’atenció del centre 
són gratuïts per a tothom. 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2017/06/05124906/MGDCures_web.pdf
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El CMdR LGTBI és la seu d’entitats de l’àmbit associatiu LGTBI que són residents al mateix espai 
o d’altres que fan un ús esporàdic de les instal·lacions segons les seves necessitats. 

Els programes del CMdR LGTBI volen facilitar els aspectes relacionals, participatius i comunitaris, 
amb un extens programa d’activitats que se sumarà a les propostes que fan les entitats, tant 
residents com d’altres, amb propostes del mateix centre que cerquen la complementarietat amb 
les del àmbit associatiu i que culminarà amb una jornada anual de l’equipament. 

El CMdR LGTBI és la seu del Centre de Documentació Armand de Fluvià del Casal Lambda, que 
permet l’estudi i la recerca amb documentació original del moviment que aplega l’experiència de 
més de quaranta anys de lluita pels drets de les persones LGTBI. 

La gestió del CMdR LGTBI serà una gestió cívica a càrrec de la Plataforma d’Entitats LGTBI de 
Catalunya. La Plataforma és una federació d’entitats que aplega el màxim nombre d’entitats de la 
ciutat, des de les més deganes del moviment fins a d’altres de creació més recent. Les entitats 
fundadores de la Plataforma van impulsar i aconseguir l’aprovació de la Llei 11/2104 per garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.  Va ser una llei pionera en la defensa dels drets LGTBI i la prevenció de la 
LGTBIfòbia. 

Disposar del CMdR LGTBI dona resposta a les accions del Pla municipal per la diversitat sexual i 
de gènere, avança amb l’experiència de treball conjunt d’un gran nombre d’entitats i es configura 
com un servei de referència per a la ciutadania, amb una gestió cívica que potencia el treball del 
moviment per la diversitat sexual i de gènere de Barcelona. 

Acord: Quan estigui en funcionament es demanarà fer una visita per al Consell i conèixer el 
recurs in situ. Es podria aprofitar per fer-hi allà la propera sessió del Consell. 
 
 
3.5. ADAPTACIÓ DE LA NORMATIVA DEL CONSELL DE LES DONES DE L’EIXAMPLE A LA NOVA 
NORMATIVA DE CIUTAT 
 
- Estem treballant l’adaptació de la normativa que tenim al Consell, perquè s’ajusti al que 
diu la nova normativa. Es proposa parlar-ne en una sessió del Consell. 
 
Acord: Es revisarà a la propera sessió. 
 
 
 
3.6. INVITACIÓ A TOTES LES ENTITATS DEL CONSELL DE LES DONES DE L'EIXAMPLE AL 
CONSELL DE LES DONES DE BARCELONA DEL 24 D'OCTUBRE 
 
-          Cal confirmar assistència a la Nuria Hernández per comunicar-lo a la Secretaria del 
Consell de ciutat. 
 
ANNEXES entregats 
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- Informacions de representants del Consell a grups de treball del Consell de les Dones i 
consells de ciutat? 

- Llibret difusió XIII Premi 25 de novembre Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència vers les dones - convocatòria 2018 

- Dítptic difusió IV Premi Jove de Cómic Sant Martí 
- Xapa La Mercè Antimasclista 2018 
- Ordre del dia del Consell de les Dones de Barcelona del 24 d'octubre de 2018 

 

4. Torn obert de paraules de les entitats 

4.1. Presentació d'una nova entitat incorporada al Consell: MUJERES PA'LANTE MUJERES 
PA'LANTE 

La Sra. Norma Véliz presenta l'entitat, que està ubicada al c. Villarroel, 10, baixos, del barri de 
Sant Antoni.  

Ofereixen atenció psicològica, assessoria jurídica i formació per a dones. Tenen una cooperativa 
que ofereix serveis d'Atenció Domiciliària (neteja i atenció personal), Catering i Costura. Treballen 
molt amb dones migrades, sobretot de llatinoamèrica. Estan fent vinculació al territori i obertes a 
crear sinèrgies amb les diferents entitats feministes de l'Eixample.  

4.2. Dubtes amb certificat digital. Alguna entitat té dubtes sobre com està anant el procés per les 
que no el tenen encara i s'informa que s'ha ofert assessorament personalitzat i les que ho 
sol·liciten poden comptar amb l'acompanyament que calgui. 

4.3. La Sra. Anna Maria Juanpere, del CNDE, explica que va descobrir una exposició molt 
interessant sobre violència de gènere d'un fotoperiodista valencià, que es diu "Lo que no se ve". 
Es tracta de fotografies gegants que retraten escenaris on han hagut crims masclistes, sense 
presència de la víctima. L'exposició està en producció i estarà disponible al setembre de 2019. 
Estem fent gestions des del districte per poder-la presentar a un centre cívic.  

4.4. La Sra. Neus Pociello, de la Fundació Aroa, informa que la Regidoria de Feminismes i LGTBI 
impulsarà una formació a càrrec d'aquesta fundació, amb perspectiva feminista, per accedir a 
fons europeus. Hi ha finançament per a projectes i és molt important tenir els coneixements 
sobre quins projectes es prioritzen, com enfocar-ho i com presentar-los per obtenir subvencions. 
S'informarà quan s'ofereixi. 

 

Finalitza la reunió a les 20.00 hores 

 
 

http://www.cooperativamujerespalante.org/
http://www.cooperativamujerespalante.org/
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