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Acta Consell de les Dones de l’Eixample del 16 de maig 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:  16 de maig de 2018   

Hora: 18 h (inicialment convocada a les 18.30 h, es va avançar per fer compatible amb 
assistència a recent convocatòria de manifestació feminista contra la violència vers les dones) 

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

DISTRICTE EIXAMPLE 

Eulàlia Corbella Cervelló Consellera municipal de BComú-E – Presideix el 
Consell  

Núria 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 

 

REPRESENTANTS  ENTITATS 

NOM ENTITAT / GRUP 

Sole Ruíz PIAD 

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

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

Montse Sistach APDE 

Carme Ibáñez AVV Dreta Eixample 

Àurea Riera FOCAGG 

Neus Pociello Fundació Aroa 

Carla Rigol Hèlia Dones 

Carme Álvarez Vocalia Dones AVVEE 
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ALTRES ASSISTENTS 

Jordina Monge Jovent republicà Eixample 

Mireia Junqué Jovent republicà Eixample 

 

 

PERSONES/ENTITATS EXCUSADES 

 Teatre Dona 

Alejandro Muñoz Mateos Conseller G. municipal PP 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Informacions Plenàries i grups de Treball Consell de Dones de Ciutat 

2. Valoració cicles 25 de novembre i 8 de març i proposta de comissió de treball per organitzar el 

proper 25 de novembre 

3. Informacions i recordatoris d'interès 

4. Torn obert de paraules de les  entitats  

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

0. Prèvies:  Aprovació de l’acta anterior. No es presenta cap esmena i l’acta del Consell 
del 25 d'octubre de 2017 queda aprovada . 
 

1. Informacions Plenàries i grups de Treball Consell de Dones de Ciutat 

Com que tenim poc temps a la reunió per tractar el tema en profunditat, la Neus 

Pociello, de la Fundació Aroa, en fa un resum i ajunta aquesta informació perquè 

quedi recollida.  

  
1.- GRUP de TREBALL per l’ABORDATGE de les VIOLÈNCIES MASCLISTES  
 
1.1.- Reunió 26/2/18 (presència institucional només als 15min inicials, després la reunió va ser 
només amb participació de les entitats membres del grup)  
La Regidoria està treballant per tal de poder obrir un concurs públic pels stands (La Mercè, Lali 
Jove).Que probablement aquest concurs s’obrirà al mes de juny a totes les entitats que puguin 
proveir aquests serveis.  
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Es planteja la necessitat de continuar aprofundint i concretant la metodologia i s’aporten algunes 
propostes:  
- Establir sessions alternes o mixtes amb i sense presència institucional per tal de facilitar el 
treball, diferenciant l’espai de participació que ens és propi per millorar l’autonomia com a grup, i 
la necessitat de comunicació també amb l’Ajuntament.  
 
- Enviament d’un resum de les demandes acordades al GTVM a l’Ajuntament per tal que a la 
propera sessió puguin fer-ne retorn i que aquest document pugui quedar registrat.  
 
- Millorar el retorn al grup del desplegament de les mesures ja que no en tenim informació (amb 
enviament previ d’un informe de retorn) i com es fan constar explícitament les recomanacions 
dels grups de treball de CDB. 
  
Tot seguit les coordinadores del GTVM exposen que hi ha una demanda del Grup Motor del 
Circuit per tancar el perfil de les entitats que s’hi incorporarien en un futur, i que l’objectiu 
principal de la trobada d’avui, és consensuar amb el grup aquest perfil.  
 
Per tal de fer-ho plantegen les següents preguntes.  
1. Per què volem participar.  
- Derivacions  

- Necessitat espais coordinació casos.  

- Necessitat seguiment circuit.  

- Tenir una informació més directa.  

- Participar de les formacions  
 
2. Què podem aportar.  
- Dotar de contingut al circuit  

- Treure lògica atenció assistencialista- atenció feminista  

- Facilitar procés d’inclusió, perspectiva i abordatge de totes les violències masclistes.  

- Pensar estratègies de prevenció.  
 
3. Com pensem que podem participar.  
Es proposen alguns criteris per establir el perfil de les entitats que encara estan acabant de 
consensuar per part del GTVM i de posterior presentació al Grup Motor del Circuit VM-BCN. 1.2.- 
Reunió 14/5/18  
Després de tres mesos sense reunir-nos per motius d’organització, aquesta sessió es centra a 
reprendre el debat entorn les funcions, la metodologia i la incidència que té el grup en el 
seguiment de la Mesura Govern Abordatge VM.  
També s’exposa i s’amplia el debat amb les entitats que no van assistir a l’anterior reunió sobre 
el perfil i procés d’incorporació de les entitats al Circuit VM-BCN.  
L’acte d’acords d’aquesta reunió encara no està disponible.  
 
2. REUNIÓ COORDINADORES GRUPS de TREBALL CDB  
El passat 11 d’abril ens trobem les coordinadores del GT del CDB (Transversalitat, VM i 
Territorialitat) i la Regidoria de Feminismes i LGTBI (Olga Arisó i Mercè Fernández) per posar en 
comú l’estat actual de cada grup i com podem millorar la comunicació (entre grups, grups-
CDB,...), revisar-ne els objectius i l’impacte del seu treball, així com la participació.  
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Aquesta primera trobada es valora molt positivament i s’acorda que s’establirà una segona 
trobada per fer seguiment de les accions acordades i que es posaran en marxa per millorar els 
punts citats anteriorment.  
 
3.-CONSELL de DONES de BARCELONA  
 
3.1.- Permanent (2/5/18)  
-Es va presentar el treball als diferents grups de treball del CDB.  
-Proposta d’entrada al CDB de dues entitats que es portarà al proper plenari.  
- Presentació de les accions del Consell Nacional de Dones de Catalunya a la CSW62 de les 
Nacions Unides el passat mes de març a Nova York (s’adjunta el document).  
-Acord de declaració del CDB sobre el cas de “La Manada”  
-Presentació Acció de Govern Gener-Abril 2018 (s’adjunta el document)  
3.2.- Declaració sobre el cas de “La Manada”  
S’adjunta el document publicat.  
Si voleu ampliar alguna de les informacions us podeu posar en contacte amb mi:  
Neus Pociello Cayuela  
Tel. 620.162.382  
Correu electrònic: npocielloca@fundacioaroa.org 
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2. Valoració cicles 25 de novembre i 8 de març i proposta de comissió de treball per organitzar el proper 25 de novembre 

La Núria Hernández presenta una valoració quantitativa dels passats cicles: 

VALORACIÓ QUANTITATIVA ACTES I EXPOSICIONS CICLE 25 DE NOVEMBRE 2017 

           
 

UBICACIÓ 

 

CENTRES  
CÍVICS 

CASALS DE  
BARRI (210) 

BIBLIOTEQUES 
ESPAIS DE  
GENT GRAN 

ESPAIS  
INFANTILS 

AULA  
AMBIENTAL 

ESPAI  
PÚBLIC 

LOCAL  
ENTITAT 

ALTRES TOTAL 

ACTES 15 4 1 1 0 1 2 2   26 

EXPOSICIONS 7 1 0 1 0 0 0 0 1 10 

 
          

 
BARRI 

   

 

ESQUERRA SANT ANTONI DRETA FORT PIENC 
SAGRADA  
FAMÍLIA 

ALTRES TOTAL 

   ACTES 4 1 3 5 11 2 26 
   EXPOSICIONS 2 2 2 1 3 0 10 
   

           

 
ORGANITZA 

      

 

SERVEI  
MUNICIPAL 

ENTITAT CONSELL DONES TOTAL 

      ACTES 15 10 1 26 
      EXPOSICIONS 5 4 1 10 
      Important nombre d'actes i especial impacte a l'Acte Central del Consell de les Dones del 26 de novembre, al c. Marina. Assistència d'unes 400 persones 

de públic i unes 200 participants de les entitats organitzadores i actuacions. Gran participació de les entitats de la Sagrada Família, on es va fer. Es va 
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trobar a faltar participació d'entitats d'altres barris. Gestió general i coordinació amb el suport de la Xarxa 210, qui va fer una tasca clau pel bon 

desenvolupament del mateix. Format a repetir, en espai obert, i es decideix que es vagi fent rotatiu, als diferents barris del districte. 

Les entitats i el Consell de les Dones van organitzar un total d'11 actes i 4 exposicions. 

Hi ha actes a tots els barris però hi predomina en nombre el de la Sagrada Família, amb gairebé el 40%, on es fa un treball en feminismes des del Pla 

Comunitari, i el cicle Dones en so de pau des de fa anys i el treball des del territori es fa palès amb aquests números i la diversitat i qualitat de les 

propostes. 

Valoracions fetes per Hèlia Dones, sobre les activitats organitzades per la seva entitat: 

"En relació al 25N de 2017 vam crear l'exposició "Dones supervivents", una compilació de fotografies i manuscrits realitzats per 12 dones supervivents de 

violència masclista. L'exposició es va exposar de forma mensual a Espai210, Can Roger, CAP Sagrada Familia, CAP Roger de Flor, CAP Raval Nord i al 

Institut Català de les Dones. Vist l'impacte i interès, la vam cedir al ICD, que la va incorporar a la seva agenda d'exposicions i que la oferirà a tots els 

serveis i entitats d'arreu del territori. També un taller d'economia feminista, al que van participar 18 persones.  

En relació al 8M de 2018, vam oferir un taller d'autodefensa feminista amb l'experta Karin Konkle. Teníem la limitació de 22 places i es van omplir totes. 

El taller brindava eines pràctiques d'autodefensa verbal i física, des de la perspectiva de gènere. També va organitzar, conjuntament amb el SEPC 

Clínic el II Congrés per a l’eradicació de les violències masclistes des dels serveis socials i sanitaris, amb 600 persones inscrites. 

Important a recalcar l'activitat del Protocol de Poblet Feminista: 

Vam participar com a Protocol contra les agressions masclistes a les festes de Sagrada Familia durant les Festes de Tardor de 2017 oferint formació i una 

carpa informativa i d'atenció. Durant el transcurs de dues activitats es van informar 103 persones (54 noies-do es/49 nois-homes) dels serveis i recursos 

públics i associatius i vam atendre 1 noia per consum important d'alcohol. Es van repartir xapes, díptics, i es va debatre de forma participativa. 

Vam activar el Protocol també a les festes majors d'abril de 2018. 
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En 3 dies d'activitat vam informar 175 persones (129 noies-dones i 46 nois-homes). Es va repartir material i vam generar debat. Important a recalcar la 

presència de dues atencions per consum d'alcohol, i la d'un episodi de violència per un grup d'ultres feixistes. Vam activar el 112 i plantegem repensar la 

seguretat i els mecanismes d'intervenció en altres tipus de violència." 

Les entitats estan molt satisfetes dels actes organitzats tot i que no sempre aconsegueixen l'acollida i èxit de participació que voldrien. 

Aquests cicles són una bona oportunitat per fer més visible la tasca de les entitats i es considera estratègic per part del districte i de les entitats, que es 

sumin esforços en fer un acte gran i amb impacte, i reduir els petits actes de cada entitat que suposen molts recursos i que no sempre tenen una bona 

resposta de participació. Menys actes i de més abast i unint sinèrgies entre diverses entitats. 

Es proposa que l'acte del 2018 sigui al recinte de La Model i que es treballi també a partir d'un grup de treball que es convocarà per al mes de juny. 
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VALORACIÓ QUANTITATIVA ACTES I EXPOSICIONS  CICLE 8 DE MARÇ 2018 

           

 
UBICACIÓ 

 
CENTRES  
CÍVICS 

CASALS DE  
BARRI (210) 

BIBLIOTEQUES 
ESPAIS DE  
GENT GRAN 

ESPAIS  
INFANTILS 

AULA  
AMBIENTAL 

ESPAI  
PÚBLIC 

LOCAL  
ENTITAT 

ALTRES TOTAL 

ACTES 28 5 5 1 1 0 3 9 2 54 

EXPOSICIONS 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

           

 
BARRI 

   

 

ESQUERRA SANT ANTONI DRETA FORT PIENC SAGRADA FAMÍLIA ALTRES TOTAL 

   ACTES 16 3 9 6 14 6 54 
   EXPOSICIONS 1 1 1 2 2 0 7 
   

           

 
ORGANITZA 

      

 

SERVEI  
MUNICIPAL 

ENTITAT CONSELL DONES TOTAL 

      ACTES 35 18 1 54 
      EXPOSICIONS 6 1 0 7 
       

Es comenta que el cicle del 8 de març, com a cicle molt consolidat, aglutina moltes més activitats que el del 25 de novembre tot i que cada vegada, els 

centres cívics i resta d'equipaments, en programen més actes i exposicions al novembre per l'eliminació de la violència vers les dones. Programa de 

difusió de molt bona qualitat. Hem de veure com arribar més a la població. 

L'acte central del Consell de les Dones va consistir en la inauguració i visita a les noves instal·lacions del PIAD, un recital de poesia en urdú i català amb 

Ahl-e-Qa-lam i Poemes al Nas de la Lluna i l'espectacle A Cor Obert, a càrrec de Descabelladas. Les entitats comenten que el PIAD té poca visibilitat i 

costa de trobar. S'està treballant una senyalètica des de ciutat.  
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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: 

CERTIFICAT DIGITAL ENTITATS. INFORMAT PER CORREU ELECTRÒNIC. Recordatori per les 
entitats que encara no el teniu: 
 
- A partir de l’octubre del 2018 totes les associacions que hagin de realitzar algun tràmit 
amb l’Ajuntament, amb la Generalitat o amb l’Estat hauran de disposar d’un certificat digital per 
tal de poder fer-lo.  
- Això vol dir que, per realitzar tràmits tant habituals com sol•licitar subvencions o pagar 
impostos serà imprescindible tenir el certificat digital i que, per tant, és important que les 
associacions el tramitin durant els propers mesos. 
- Per tal de facilitar al màxim la tramitació del certificat a les entitats que encara no el 
tenen, des de Torre Jussana obrim un especial web on hi anirem recopilant els principals 
recursos sobre el certificat digital, quines opcions hi ha i quins són els passos a seguir per tal de 
sol•licitar-lo. Si encara no teniu el certificat us animem a consultar-lo. 
 
Més informació al web de Torre Jussana i en aquest enllaç: 
http://tjussana.cat/noticia.php?id=386 
 
 
MESURA DE GOVERN PER UNA DEMOCRATITZACIÓ DE LES CURES (presentada a aquest Consell 
el passat 25 d’octubre).  
 
Informacions: 
- Recent jornada Democratitzant la cura a Barcelona. Presentació d’estudis i d’experiències 
d’entitats i serveis al voltant de la cura. 10 de maig a Barcelona Activa. Es disposarà d’informació 
en aquest enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/noticia/jornada-
democratitzant-la-cura-a-barcelona 
- Propera apertura de l’Espai de Cura de ciutat a l’Esquerra de l’Eixample - Carrer de 
Viladomat, 127. 
o Espai d’informació i assessorament a les persones i families que requereixen cures i a les 
persones que es dediquen a la tasca de cures (families i persones professionals). 
o Previst que obri a finals del 2018. 
- Propera edició de la guia “Cuidem qui ens cuida” per a professionals de la salut i els 
serveis socials. 
- Projecte Temps i Cures als barris. S’ha fet projecte pilot a dos barris de Horta-Guinardó i 
Sant Andreu per sensibilitzar al veïnat sobre la importància de les cures, en sentit ampli, i per 
compartir dificultats i desigualtats del cuidar. Es pot implementar a altres barris de la ciutat. Si 
interessa a les entitats d’algun barri de l’Eixample es pot proposar. 
- Més informacions a: http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca 
 
 

http://tjussana.cat/noticia.php?id=386
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SERVEI DE 0 A 3 INFANTS EN FAMÍLIA (veure PDF Mesura de govern del Districte de l’Eixample i 
fulletó de difusió). 
 
- Nou servei a tots els Espais Infantils de l’Eixample, iniciat al curs 2017-2018. 
- L’espai De 0 a 3 és un espai d’atenció, acompanyament i ajuda a la petita infància i les 
seves famílies. En aquest espai els menuts es relacionen amb altres infants i famílies en un 
context diferent del de la llar. Aquí petits i grans comparteixen jocs, vivències i experiències i 
s’afavoreix el desenvolupament de pràctiques de criança satisfactòries. 
- L’espai De 0 a 3 vol ser un lloc de joc i socialització per als infants. Al mateix temps, és un 
espai de trobada, intercanvi d’experiències i socialització per a pares i mares amb fills i filles 
d’edats similars, un lloc on podreu guanyar confiança i seguretat davant el repte de l’educació 
dels més petits. 
- També volem que aquest projecte serveixi per enfortir les relacions socials en la 
comunitat i per crear xarxes entre les famílies. 
http://de0a3.cat/ 
 
 
PROJECTE EIXAMPLEM DIVERSITATS 
 
- Projecte del Districte de l’Eixample prevenció de la LGTBIFòbia a les escoles de l’Eixample. 
Portat a terme durant aquest curs, amb partida econòmica procedent de pressupostos 
participatius. Hi han participat 6 escoles, i es prepara acte de presentació del procés, resultats i 
exposicions de les creacions artístiques de l’alumnat, amb visionat de vídeos i taula rodona amb 
les escoles participants. 
- Informarem de la data i el lloc perquè hi pugueu assistir o fer-ne difusió. (adjuntem 
informació del projecte). 
 
 
 
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. 

 
EXPOSICIÓ CONSELL DE LES DONES DE L’EIXAMPLE 
 
- Estem preparant avaluació i en breu us enviarem qüestionari per correu electrònic per 
conèixer la vostra valoració i propostes de futur. 
 
 

http://de0a3.cat/
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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. Així que tinguem una nova versió, us informarem per consensuar els 
canvis. La data límit per implementar els canvis és el 6 d’octubre. 
 
 
CLUB FUTBOL SALA EIXAMPLE 
 
- Han estat finalistes del premi Fem Talent. L’enhorabona per a elles! 
http://femtalent.cat/guardons-femtalent-2018-ja-tenim-finalistes/ 
 
En el següent enllaç teniu la llista de les guanyadores: 
http://femtalent.cat/ja-tenim-guanyadors-dels-guardons-femtalent-2018/ 
 
femtalent és una iniciativa innovadora de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya 
(XPCAT) que, juntament amb altres organitzacions com Barcelona Activa i altres associacions de 
dones, promou la igualtat d’oportunitats i la gestió del talent femení a l’Economia del 
Coneixement. 
 
- Dissabte  19 a les 18 h retransmeten per televisió el partit de lliga de 2a. Nacional 
Femenina de Futbol Sala del CFS Eixample contra les primeres de lliga (Palau). Canal: Esport 3.  
Serà, sens dubte, un partit molt interessant. Ens conviden a veure’l i, si el volem gaudir en 
directe és al Pavelló Sabadell Nord. Ronda de Collsalarca, 4 de  Sabadell. 
 
ACTE DONEM LA VOLTA A LA MODA 
 
Projecte guanyador del 32 è premi Maria Aurèlia Capmany, de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’acte, organitzat per Upcycling Barcelona I l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc, es va 
celebrar el Passat 20 d’abril, al barri del Fort Pienc, amb un gran èxit de participació d’entitats i 
de public. Més informació a: 
 
Upcycling Barcelona: https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat/ 

Associació de Comerciants: https://www.facebook.com/EixFortPienc/ 

  
ANNEXES entregats a la carpeta: 
 

- Declaració definitiva del Consell de les Dones de Barcelona al respecte de la sentència del 
judici conegut com “La Manada”. 

- Informacions de representants del Consell a grups de treball del Consell de les Dones i 
consells de ciutat. 

- Programes FM Sagrada Família i FM Dreta de l’Eixample 
- Mesura de Govern Espais de Suport a Famílies amb Infants de 0 a 3 anys 
- Fulletó difusió De 0 a 3 

http://femtalent.cat/guardons-femtalent-2018-ja-tenim-finalistes/
http://femtalent.cat/ja-tenim-guanyadors-dels-guardons-femtalent-2018/
https://www.facebook.com/elmitjodesaparellat/
https://www.facebook.com/EixFortPienc/
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Acta Consell de les Dones de l’Eixample del 16 de maig 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 

- Acció de Govern Ajuntament de Barcelona (gener-abril 2018) – entregat a la Permanent 
del Consell de les Dones del 2 de maig de 2018 

- Participació del Consell Nacional de les Dones de Catalunya en el 62è període de sessions 
de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides 

 

4. Torn obert de paraules de les entitats 

- La vocalia de dones de l'AVEE comenta que, en trobar-se al costat del PIAD, algunes dones 

entren al seu local a preguntar pel PIAD, ja que el servei funciona amb cita prèvia i la porta està 

tancada excepte en dues franges destinades a concertar cita presencial. 

Per concertar cita prèvia cal trucar al telèfon 936197311 en els horaris següents:  dl-dj: 9-14 i de 

16-19/ dv de 9-14 

Per concertar cita prèvia de forma presencial es poden adreçar al PIAD els  dimecres de 17 a 18 

h i els divendres de 9 a 10 h. 

 

   
 

   

 

 

 

Finalitza la reunió a les 19.15 hores 

 
 


