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Acta Consell de les Dones de l’Eixample del 2 de març de 2021 

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 LES DONES DEL  DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 

Data:  02 de març de 2021   

Hora: 16 h  

Lloc: https://meet.jit.si/ConsellDonesEixample020321 
 
ASSISTENTS    
 

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE 

Ruth Toribio Serrano Consellera grup municipal PSC - Presideix el Consell 

Nuria Hernández Casado Tècnica de Feminismes i LGTBI i Secretària del Consell 
de les Dones de l’Eixample 

Marta Sendra Ibáñez Consellera grup municipal PSC 

Pol Serrano Pueyo Conseller grup municipal Junts x Cat 

Jhosselyn Mycaela Garcia Espín Consellera grup municipal ERC  

Núria Mahamud de la Peña Tècnica de Comunicació 

Olga Bastidas Martín Tècnica de barri de la Sagrada Família 

Gema Rama Agut Tècnica de barri de Sant Antoni 

 

REPRESENTANTS D'ENTITATS I SERVEIS 

NOM ENTITAT / GRUP 

Corina Albir Sánchez AVV Sagrada Família 

Pili Biarge Garcés AVV Dreta de l'Eixample 

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

Roser Pubill Porta Descabelladas 

Teresa Urroz Oroz Descabelladas 

Isis Sainz Planas Pla Desenvolupament Comunitari Sagrada Família 

Carla Rigol Martorell Hèlia Dones 

Àurea Oliveras Poch Casal de Barri Espai 210 
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Sidonia Kozel Casal de Barri Transformadors 

Marc Folch Sarroca Calàbria 66 

Sílvia Bautista Associació de Dones Ca l'Aurèlia 

Maria Rosa Llurba Consell Nacional de Dones d’Espanya (CNDE) 

Núria Pociello Cayuela Fundació Aroa 

Alicia Martel Munguía Dona Cançó 

Wendy Espinosa Sánchez Cooperativa Mujeres Pa'lante 

Marta Ripoll Martínez Barcelona Cuida 

Hamza Ali Projecte XEIX 

Aina Sala Balbastre Espais de Gent Gran Eixample 

 

PERSONES/ENTITATS EXCUSADES 

Eduard Corbella Cervelló Conseller municipal de BComú-E  

Sylviane Dahan  Vocalia Dones AVEE 

Mar Trallero AV Barri de Sant Antoni 

Rosa Maria Rodergas UNAE 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Diagnòstic de cures del PDC de la Sagrada Família 

2. Nou Centre “Barcelona Cuida” 

3. Preparació 8 de març  

4. Torn obert de paraules 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

0. Prèvies:   

La consellera de salut i cultura del districte, Ruth Toribio, saluda a totes les presents, anuncia 
que presidirà avui el consell substituint l'Eduard Corbella, conseller de feminismes i LGTBI, que 
no pot ser en aquesta sessió per motius de salut. 
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La Ruth Toribio recorda l'ordre del dia d'aquest consell monogràfic sobre les cures i presenta les 
ponents, posant en valor la feina feta pels serveis i les entitats al voltant de les cures des de fa 
anys i especialment el darrer, en que la pandèmia ha fet més palesa la importància i centralitat 
de les cures.  

1. Diagnòstic de cures del PDC de la Sagrada Família (veure enllaç) 

Presenten la Isis Sainz Planas, del PDC Sagrada Família i l'Àurea Oliveras Poch, de l'Espai 210. 

La Isis explica el procés de l'elaboració del diagnòstic, que es va fer durant l'any 2019. La idea de 
treballar les cures va néixer del Pla Comunitari (PDC) des de la Xarxa d'Economia Social i 
Solidària (Coopoblet) des de la perspec itva de l'economia feminista i l'economia de les cures, 
juntament amb la Comissió de Feminismes del Pla Comunitari. Ho fa des de la perspectiva 
feminista i de gènere i no tant des de la de salut com actualment a l'Ajuntament. 

Primera acció: Jornades de cures de març de 2019 Cuidem, cuidem-nos. Amb teatre fòrum, dinar 
d'aprofitament i marxa reivindicativa. Punt de partida i inici de treball conjunt entre agents del 
barri. Partic ipació de 14 grups actius al barri per generar debat i sensibilització i va sortir molt 
material pel diagnòstic. Es creen la Comissió de cures amb el PDC i el Casal de Barri i la de 
Sobirania alimentària (reaprofitament alimentari i projecte de cuines comunitàries). 

Es recull molta informació i es sistematitza i endreça fent un diagnòstic. L'estiu 2019 entrevistes i 
enquestes i al novembre nou procés partic ipatiu. Diferents eixos: cura entre les persones 
(interdependència) i ecodependència. 

Es fa priorització en base als criteris de viabilitat, sense altres accions al barri en aquest eix, 
urgència i que s'adrec in a un col·lect iu vulnerable. D'aquí surt el decàleg Deu bones idees per a 
una cura digna (veure el document) 

 

 

 

El diagnòstic es va editar l'abril del 2020 des del districte i se n'ha fet àmplia difusió. 

https://pdcsagradafamilia.cat/wp-content/uploads/2020/11/eixample_diagnosi_cures_cat-6.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/i-tu-cuides-jornada-sobre-leconomia-de-les-cures_787424
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L'Àurea explica que a partir del decàleg es fa un segon procés amb grups representatius 
(treballadores de la llar i grups del casal), de prioritzac ió de 3 eixos i propostes d'accions 
concretes al barri.  

Segona jornada de cures al març 2020: Cuidem, cuidem-nos: ruta espai públic-cures al barri (com es 
reflecteix, importància, mancances), 4 grups de treball de línies prioritzades del decàleg d'on es 
van proposar idees pràctiques d'acció i es genera el Mapa d'accions (veure document).  

Accions que s'estan materialitzant:  

- Prescrivim cura digna (amb Coopolis, Més que cures i altres entitats), que pretén informar les 
treballadores dels seus drets, cooperatives on demanar informació i assessorament. 

- App Teixim cures per fer intercanvi de cures al barri, amb ajuda mútua entre veïnes: posar en 
contacte persones amb temps i recursos amb les que tenen necessitats de cures. 

- Altres projectes comunitaris: Cuina comunitària, Xarxa d'intercanvis, Banc de recursos per a la 
criança, Armari del Poblet (roba infantil i de nadó), Punt circular de roba. 

- Espai urbà (una mica aturat pel Covid19). 

- Treballadores de la llar: it inerari formatiu en marxa (espai de trobada dones migrades amb 
drets vulnerats en la feina i desconeixement de drets, sindicats i entitats de suport). 

- Persones contractants: març campanya Com poder fer una contractació digna. 

- Famílies: inic iant grups per a famílies monomarentals de suport a la criança, tallers per 
l'empoderament i cures entre dones. 

 
Molt important treballar interseccionalment les cures amb el feminismes, la salut, l'ecologia, la 
sostenibilitat i l'acollida de dones migrades. 
Al punt de preguntes s'aprofundeix en el punt de Cuidar és treballar, es comenta la necessitat de 
treballar la qualitat de les residències per delegar les cures amb garanties. 
Es pregunta pel receptari de gent gran (que no es va poder realitzar per manca de finançament i 
problemes derivats del confinament). Es proposava un espai de trobada entre dones immigrants 
cuidadores i dones autòctones o que necessitarien cures, perquè es va detectat que en el 
col·lectiu de dones grans hi havia estereotips rac istes cap a les dones immigrants i calia treballar 
aquesta base per unir els dos col·lect ius. Les treballadores de la llar volien conèixer com elaborar 
cuina catalana, al gust de les persones ateses, i les dones tenien aquest saber. No s'ha pogut fer 
de moment. 
 
2. Nou Centre "Barcelona Cuida"  (veure document de presentació annex). Marta Ripoll Martínez 
 

• Antecedents del servei: 
- Abril 2017 amb l'aprovació de l’actuació en el marc de la  Mesura de Govern de Democratització 
de la Cura (es va presentar al Consell de les Dones de l'Eixample a la sessió del 25 d'octubre de 
2017). 
- 2017 - 2018 procés participatiu i elaboració del document funcional. 

https://www.youtube.com/watch?v=EQO0Gnhl2Rg
https://curadigna.bcn.coop/
https://teiximcures.bcn.coop/
https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/espacio-barcelona-cuida/que-es
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/mgdcures.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/mgdcures.pdf


 

    
 
 
 
 

 
 

5 
Acta Consell de les Dones de l’Eixample del 2 de març de 2021 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 

València, 307,  3r 1a 

08009 Barcelona 
ajuntament.barcelona.cat/eixample 

- Abril 2019 Obertura de l’Espai Barcelona Cuida. Depèn de la Regidoria de Salut, envelliment i 
cures. 
- Setembre 2020 Trasllat c. Viladomat 127 Pl. Baixa. 
 
La Marta explica què són les cures en sentit ampli, com a part central de la vida socioeconòmica, 
que tothom necessitem amb més o menys intensitat al llarg de la vida i que cal la 
corresponsabilitat de tots els actors socials. 

• El model de cures que tenim: 
- Invisible, amb poc reconeixement social i manca de drets socials i econòmics. 
- Gratuït i precari, realitzades fonamentalment per dones de l'entorn familiar. 
- Amb un origen i c lasse social. Amb recursos privats i sostingut per àvies, migrants i dones de 
classes populars. Situacions molt difícils en molts casos. 

• Les persones que cuiden:  
- La família i les persones properes (cuidadores informals). Soledat i aïllament: grups de persones 
cuidadores i oferiment de suport des de BCN Cuida. 
- Cuidadores professionals. La majoria dones, rac ialitzades, precaritzades, condicions laborals 
molt desiguals i molta economia submergida. 

• Quin model de cures perseguim? 
- Reconeixement centralitat social de la cura (valorada i no a costa dels drets de ningú) 
- Socialització de la responsabilitat vers la cura (Administració, Comunitat, Mercat i Economia 
Social i Solidària) 
 

• Què és i que fa Barcelona cuida? 
- Aglutina el coneixement dels recursos de cura a ciutat i territoris i els posa a l'abast de tothom. 
- Facilita informació i orientació sobre els serveis i recursos. 
- Promou l'intercanvi i el treball en xarxa entre agents clau. 
- Visibilitza i dignifica la tasca de cura (formal i informal). 
 

• A qui s'adreça? 
- Treballadores de la llar i la cura, persones cuidadores properes, persones que volen planificar la 
seva cura i professionals de les entitats i de serveis de l'Administració. 

• Serveis que ofereix 
- Informació i orientació, Ajuts tècnics i/o econòmics de l’àmbit de la cura, formació de cures, 
drets laborals, orientació laboral, vinculac ió a entitats de suport, serveis de l’Administració 
assessorament jurídic, suport emocional i atenció psicològica. 

• Contacte:  
Telefònicament: De dilluns a divendres de 8.15h a 14h i de 15h a 19h Tel. 93 413 21 21 

Per correu electrònic: De dilluns a divendres de 8.15h a 14h i de 15h a 19h 

barcelona.cuida@bcn.cat 

Presencialment: De dilluns a divendres de 10h a 13.30h i de 15h a 18.30h 

C/ Viladomat 127, planta baixa 

Més informació al web "Barcelona Cuida"  

https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/es/espacio-barcelona-cuida/que-es
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La Marta Ripoll ens comparteix també els següents enllaços d'interès: 

MUET mujeres unidas entre tierras 

Vídeo de la jornada d’Intercooperació que va organitzar Coòpolis amb Barcelona Activa. 

Elba mansilla (Marc democratització de la cura) 

 

- Es fa una pregunta sobre on poden ser ateses dones que exerceixen la prostitució.  

S'informa que hi ha l'Agència ABITS per a l’abordatge integral del treball sexual , un servei municipal 
adscrit a la Direcció de Feminismes i LGTBI de l'Àrea de Drets Socials, Justíc ia Global, 
Feminismes i LGTBIL’Agència ABITS desenvolupa un treball específic d'anàlisi, diagnòstic, 
intervenció directa i coordinació, des de l’any 2006, en l’abordatge del treball sexual a la ciutat de 
Barcelona. 

El seu objectiu primordial és atendre les dones cis i les dones trans que exerceixen la prostitució 
a la c iutat de Barcelona i prioritàriament aquelles que es troben en una situació d'especial 
vulnerabilitat, d'una manera integral, global i coordinada perquè puguin conèixer i exercir els 
seus drets en igualtat de condicions que qualsevol altra dona de la ciutat. 

Actua a través de sis línies estratègiques d'intervenció: 

1. Coneixement de la situació. 

2. Atenció a les dones que exerceixen treball sexual a la via pública. 

3. Atenció a les dones que exerceixen treball sexual en espais tancats (locals, clubs i pisos). 

4. Disseny i implementació de programes per a la formació i la recol·locació sociolaboral. Millora 
de l’ocupabilitat. 

5. Detecció de les víctimes del tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i 
coordinació amb la unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual. 

6. Coordinació d’actuacions d’àmbit institucional i comunitari. 

 

La Carla Rigol d'Hèlia Dones informa que hi ha l'Associac ió Genera  que treballa específicament 
amb treballadores sexuals i altres entitats que podrien tenir relació per violències sexuals amb 
Creación positiva, en funció de la necessitat que tinguin.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Hou92F6DEE
https://vimeo.com/380275419
https://www.youtube.com/watch?v=x3uGg34vxE8
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/atencio-les-dones-cis-i-trans-treballadores-sexuals
http://www.genera.org.es/
https://www.creacionpositiva.org/
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La Marta Ripoll explica que si una dona en aquesta situació s'adrecés a Barcelona Cuida, se li 
traslladaria la informació dels serveis o entitats que la puguin ajudar o acompanyar. 

 

3. Preparació 8 de març 

La consellera explica que s'ha treballat, com cada any, un programa d'activitats pel 8 de Març a 
l'Eixample programa d'activitats pel 8 de Març a l'Eixample , adaptat a les circumstàncies actuals 
de la pandèmia, amb activitats presencials i d'altres online, a equipaments del districte i les 
entitats, entre el 25 del febrer i el 30 de març. 

Es destaca el Premi Maria Aurèlia Capmany d'enguany que versa sobre les cures. 

La manifestació del 8M d'enguany serà una concentració estàtica amb aforament limitat i 
inscripció prèvia, al pg. de Gràcia a les 18.30 h. S'encoratja les entitats a inscriure's mentre hi 
hagi places i a seguir totes les recomanacions del PROCICAT. 

La Nuria Hernández informa que el programa és totalment digital i interactiu i no hi haurà versió 
en paper. S'ha fet abreujat, amb la informació bàsica de les activitats i c licant cada activitat 
s'enllaçarà al microsite web 8M Eixample 2021 on s'amplien informació i imatges. El saluda del 
programa el signa el regidor del districte per primera vegada. La imatge del 8M fa referència a la 
4a. Onada Feminista i té una representació diversa de dones. La programació podria patir canvis 
a causa de la pandèmia. 

ACTIVITATS ORGANITZADES PEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE: 

• Acte Central del Consell de les Dones de l'Eixample. Serà el 13 de març al Centre Cívic de la 
Sagrada Família. Presencial amb aforament limitat i inscripció prèvia. Es podrà seguir en 
streaming, amb subtitulació per a persones amb discapacitat auditiva i llenguatge de signes sota 
demanda. S'habilitarà l'auditori de Calàbria 66 per veure'l en estreaming des d'allà. Amb la 
producció de Dona Cançó. 
 

- MATÍ: Taula rodona Com sostenir la vida als barris: Experiències i reflexions des d'allò públic, 
solidari i comunitari. Per videoconferència i retransmesa en streaming. Coordinada i moderada 
per l'Elba Mansilla, autoritat en l'Economia de les Cures. vídeo i descripció de serveis i entitats 
participants. La podeu veure aquí editada Taula rodona Com sostenir la vida als barris (editat) . 
La versió en estreaming va tenir més de 400 visualitzacions. 

- TARDA: Acte inst itucional lúdic-reivindicatiu. Parlaments inst itucionals; podcast treballadores de 
la llar PDC Sagrada Família; presentació de la Guia del Bon Tracte contra les vio lències masclistes 
de l'Eixample (guia breu que s'adreça a l'entorn de dones o altres persones que puguin estar 
patint violència masc lista u homes que la puguin estar exercint; Teatre Quikura a la Quikura amb 
Descabelladas i Concert de Rosa Zaragoza i Rusó Sala. També un resum del challenge (repte) 
#8MPerAUnaCuraDigna . Presenta la Teresa Urroz. Podeu veure aquí el vídeo Acte central 8M 
Eixample 2021 

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/reivindiquem-els-drets-de-les-dones-i-la-democratitzacio-de-les-cures
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/reivindiquem-els-drets-de-les-dones-i-la-democratitzacio-de-les-cures
https://www.youtube.com/watch?v=Kf5npIxjn6Y
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/presentem-la-guia-del-bon-tracte-una-guia-contra-les-violencies-masclistes_1047357
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/presentem-la-guia-del-bon-tracte-una-guia-contra-les-violencies-masclistes_1047357
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/uneix-te-al-nostre-challenge-8mperaunacuradigna_1045635
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/videos-de-lacte-central-del-consell-de-les-dones-de-leixample_1048851
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/videos-de-lacte-central-del-consell-de-les-dones-de-leixample_1048851
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• El 8 de març s'il·luminarà la façana del districte en commemoració del Dia Internacional de les 
Dones. 
 

• El 17 de març presentació de vídeos de la Guia Desaprenent a un acte sobre coeducació que 
organitza TEDx en col·laboració amb el districte de l'Eixample, amb una xerrada sobre l'escola 
coeducativa a càrrec de la Gemma Lienas. 

 

Vídeos activitats Guia Desaprenent. El districte ha editat 4 vídeos individuals per ajudar al 
professorat a implementar activitats de la Guia i complementar-la de forma audiovisual. 4 vídeos 
amb una activitat cadascun (durada d'entre 3 i 4 minuts) i un amb tots enllaçats (durada 10 
minuts). Els podeu veure als següents enllaços: 

- Debatem amb 1977 (La Peque) 

- Interaccions directes:  

-  Ús de relats biogràfics 

- La sexualitat que volem! 

- Tots els vídeos - les 4 activitats 

 - Espais de Gent Gran: La Marta Sendra, consellera de gent gran, informa que també han 
preparat activitats, que consten al programa, taller en línia “Dones grans, grans dones. La vellesa 
femenina al c inema” i xerrada en línia “Dones metgesses: història d’una discriminac ió”. Veure 
notícia al web dels Espais de Gent Gran: Exposició Virtual Dones que han fet història. L'Aina Sala, 
dinamitzadora i referent de gènere del Espais, agraeix la difusió feta per la consellera. La Nuria 
Hernández, com a tècnica de feminismes, informa que els EGG estan fent una feina transversal 
de gènere molt interessant i de qualitat, sensibilitzant molt la gent gran en feminismes. 

- Descabelladas. La Teresa Urroz explica les activitats que organitzen: Ràdio Descabellada : Jo 
tinc veu (sobre les cures), Tots els meus noms i Quikura a la Quikura a l'Acte Central (teatre 
respirat). 

- Espai 210. L'Àurea Oliveras explica que tenen una exposició De quan ens vam quedar a casa 
feta per les dones arpilleres, explicant com es van sentir durant el confinament; un Cercle de 
Dones, amb la Fundació Aroa, lligat al c icle vital i la salut femenina, espai de creixement 
personal; i un taller de moviment corporal.  

- Fundació Aroa. La Núria Pociello explica faran el Cercle de Dones al 210 i també una Taula 
rodona online el 25 de març amb 4 ponents de gran nivell: Longevitat, gènere i Drets humans   

- Dona Cançó. L'Alíc ia Martel explica que col·laboren en la producció de l'Acte Central (matí i 
tarda), ajudaran a visibilitzar l'exposició Temps de Cures amb un vídeo a l'acte de la tarda i 
explica el #8MPerAUnaCuraDigna, on s'explica com participar en un vídeo de 15 segons, (amb 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/04/21125324/guia_def_04_20052019_web.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/gemma-lienas-lescola-coeducativa-aboleix-els-estereotips-de-genere_1050474xerrada%20de%20Gemma%20Lienas
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/gemma-lienas-lescola-coeducativa-aboleix-els-estereotips-de-genere_1050474xerrada%20de%20Gemma%20Lienas
https://www.youtube.com/watch?v=tWzXVyglapw
https://www.youtube.com/watch?v=zTPS7RLpoMA
https://www.youtube.com/watch?v=d4umKQ8qFI4
https://www.youtube.com/watch?v=8IUQrxQxlqU
https://www.youtube.com/watch?v=1sc18uihqqA
https://www.gentgraneixample.cat/actualitat/els-espais-de-gent-gran-de-leixample-ens-sumem-al-8-de-marc-dia-internacional-de-les-dones/
https://www.gentgraneixample.cat/actualitat/els-espais-de-gent-gran-de-leixample-ens-sumem-al-8-de-marc-dia-internacional-de-les-dones/
https://www.gentgraneixample.cat/general/8m/
https://www.youtube.com/channel/UCjBgSnN8qJ6lmGiDyVFEPyw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCjBgSnN8qJ6lmGiDyVFEPyw/featured
https://ajuntament.barcelona.cat/agendajove/es/detall/exposicio-de-quan-ens-vam-quedar-a-casa_99400664656.html
https://www.youtube.com/watch?v=oV1SyTmOHvo
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/uneix-te-al-nostre-challenge-8mperaunacuradigna_1045635
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filtre d'Instragram o un vídeo curt). Ajudarà a preparar l'opinió de cara a la Taula Rodona de 
l'Acte Central.  Es farà un muntatge amb tots els vídeos rebuts. Es vol aprofitar aquests recursos 
de xarxes socials per arribar també a la gent més jove. S'està treballant molts pels actes, per 
intentar que ens connecti a totes.  

- Projecte XEIX - En Hamza Ali explica que Indian Culture Centre, a Sant Antoni, fa el seminari 
online Dones contra la Covid. Explicaran com les entitats han ajudat les famílies en situació de 
vulnerabilitat. Hi participaran dones pakistaneses, de Bangladesh i Mujeres Pa'lante. 

- Calàbria 66 - En Marc Folch informa que Calàbria 66 es va oferir perquè es pugui veure en 
estreaming l'Acte Central a l'auditori. Les inscripcions es poden fer online o presencials, per 
facilitar a les persones amb dificultats digitals. 

- Casal de Barri Transformadors - La Sidonia Kozel explica que amb el comitè del Fort Pienc, 
la Dreta i la Sagrada Família, preparen una caminada pel dia 7. Inici a la pl. del Fort Pienc a les 
10.30 i final a la glorieta de la Ciutadella a les 11.30, on es llegirà un manifest. A Transformadors 
es farà una presentació del PIAD i s'emetrà el documental Cuidar entre tierras. 

 - Hèlia Dones - La Carla Rigol, d'Hèlia Dones explica que enguany han estat molt ocupades 
atenent dones en situació de violència i no han pogut organitzar cap activitat el 8M.  

Tenen una exposició de 12 roll ups que es diu Resistències de Dones a Catalunya i Palest ina, de 
testimoniatges escrits a mà per les dones supervivents de violènc ia i fotografies molt simbòliques 
d'aquesta resiliència i superació, més enllà de l'àmbit de la parella. 

Enguany tenien previst exposar-la a equipaments de salut però no poden ara, per la pandèmia. 
Fan una crida a veure si es pot exposar en algun equipament del districte (culturals, socials o 
comunitaris). Per aquest any 2021 només està reservada al desembre per a l'Espai 210.   

La consellera diu que pensarem possibles ubicacions.  

Es comenta que ara els espais expositius dels centres cívics no s'estan podent fer servir a ple 
rendiment perquè es necessiten per a activitats. Precisament l'exposició it inerant que es va 
inaugurar just pel 8 de març de 2020 Senyes d'identitat. Retrats de Dones, produïda pel districte 
de l'Eixample en col·laboració amb la Fundació Miró, CliCme i Hèlia Dones no ha pogut itinerari i 
està a l'espera de disponibilitat de les sales dels equipaments. 

Es pensa a plantejar-ho també als mercats municipals, a veure si tenen espai. 

Es convida molt a la participació en els diferents actes del 8M. 
 
4. Torn obert de paraules 
 
- PDC Sagrada Família: La Isis recorda que posen en marxa la campanya Prescrivim cura digna  
i demana que es pugui fer arribar a les entitats del Consell perquè la coneguin i en fac in suport i 
difusió.  

https://heliadones.org/ca/project/exposicio-senyes-identitat-retrats-dones/
https://curadigna.bcn.coop/
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COMIAT: 
 
La consellera agraeix a totes la seva feina de sempre i especialment d'aquest any tan complicat, 
en condicions complexes i difíc ils. Es posa a disposic ió pel que calgui juntament amb el conseller 
de feminismes i acomiada la reunió a les 17.45 hores. 
 
 
 
 
Barcelona, 29 de març de 2021 
 
 
 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de les Dones de l'Eixample 
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