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

Hora: 16.30 h  

Lloc: c. València, 307, 3r. Pis 

i de forma virtual a l'enllaç: https://meet.jit.si/ConsellDonesEixample021121 

 
 
ASSISTENTS    
 

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE  

Eduard Corbella Cervelló Conseller municipal de BeComú - 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  

Aurora Mª Sáez González Consellera grup municipal Ciutadans 

Núria Mahamud de la Peña Tècnica de Comunicació 

 

REPRESENTANTS D'ENTITATS I SERVEIS  

NOM ENTITAT / GRUP 

Pili Biarge Garcés AVV Dreta de l'Eixample 

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

Rocío Vilaró Puy AVV Sant Antoni 

Teresa Urroz Oroz Descabelladas 

Montserrat Vilà Planas Hèlia Dones 

Asun Lloret Casal de Barri Espai 210 

Àurea Oliveras Poch Casal de Barri Espai 210 - Xarxa Dos Deu 
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Maite Alonso Casal de Barri Transformadors - BdT Dreta i Fort Pienc 

Marc Folch Sarroca Calàbria 66 

Sílvia Bautista Associació de Dones Ca l'Aurèlia 

Núria Pociello Cayuela Fundació Aroa 

Alicia Martel Munguía Dona Cançó 

 

PERSONES/ENTITATS EXCUSADES  

Sylviane Dahan  Vocalia Dones AVEE 

Rosa Maria Rodergas UNAE 

Mª Rosa Lunas FOCAGG 

Isis Sainz Planas Pla Desenvolupament Comunitari Sagrada Família 

Marta Ripoll Martínez Barcelona Cuida 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Medalla d’Honor de la ciutat a Hèlia Dones 

2. Cicle 25N 

3. Protocol contra les agressions i assetjaments sexuals al espais de festes dels barris  

4. Guia del Bon tracte Eixample contra la violència masclista 

5. Altres a proposta de les entitats 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

0. Prèvies:   

El conseller de Feminismes i LGTBI, Eduard Corbella, dona la benvinguda  a totes les persones 
que hi assisteixen, reprenent el format presencial, ara combinat amb el virtual, i recorda l'ordre 
del dia. 
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1. Medalla d’Honor de la ciutat a Hèlia Dones 

El conseller explica que el consell del districte, per unanimitat, ha proposat enguany a Hèlia 
Dones per rebre la Medalla d'Honor de la ciutat com a entitat, pel seu treball comunitari, de 
sensibilització i empoderament entre les dones que han patit o pateixen processos de violència 
masclista i l'atenció a les dones. La rebran el dia 30 de novembre en un acte institucional al Saló 
de Cent i avui vol fer el reconeixement davant del Consell. 

La Montserrat Vilà Planas diu que estan molt contentes d'aquest reconeixement, que creu que 
també ho és a moltes entitats que estan fent aquesta feina, que durant la pandèmia s'han posat 
molt a prova. Necessiten el reconeixement municipal per poder seguir i superar els obstacles 
administratius, de l'entorn i les xarxes, que les afecta a totes. L'entitat es va crear el 2008, 
treballant principalment a l'Eixample. Al 2010 van entrar al Casal de Barri Espai 210, del qual en 
van ser promotores i en continuen sent gestores, com a Xarxa Dos Deu, en un equipament que 
ha estat clau per al seu desenvolupament comunitari.  

Estan molt orgulloses de la feina feta i els projectes consolidats amb les dones de l'Eixample: 
Acompanyament de proximitat a dones que estan patint violència (Veïnes per veïnes ), a partir 
de la creació del primer PIAD de Barcelona, a la Sagrada Família. Les acompanyen amb 
voluntàries als serveis i les ajudaven en els tràmits, detectant que era una gran necessitat que 
les administracions no cobrien i que elles podien prestar. Ara se les acompanya de forma integral 
en tot el recorregut (informació dels serveis, tallers de recuperació i per trencar l'aïllament, 
sortides culturals i eines perquè puguin iniciar el seu nou projecte de vida). Ara xarxa de 90 
voluntàries. S'està treballant al barri de La Salut i a La Sagrera i estan en converses amb La 
Verneda i Ciutat Vella, per formar entitats dels territoris amb la seva metodologia perquè puguin 
fer aquesta tasca i es fan suport entre barris. També participen en el projecte de Punts Lila, que 
gestiona la Xarxa Dos Deu. 

El conseller aprofita per destacar el documental La luz invisible , estrenat el dia 27 d'octubre a 
l'Ateneu El Poblet i que es projectarà durant el cicle del 25N al XVII Fòrum contra les violències 
de gènere organitzat per la Plataforma unitària de les violències de gènere i al Centre Cívic 
Urgell. Un documental que dona visió de l'empoderament que agafen les dones que són ateses 
per Hèlia Dones i que superen la condició de víctimes per passar a ser supervivents. I afegeix la 
Montserrat Vilà que expressen que volen superar el ser supervivents i, simplement, viure, on s'ha 
volgut explicar que la violència es pot superar i trencar la idea que no s'hi pot fer res.  

La Marta Sendra felicita l'entitat per la seva tasca d'acompanyament global de llarg recorregut i 
que fins i tot ultrapassi de l'Eixample.  

La Mycaela Garcia pregunta dades d'atenció i la Montserrat informa que aquest 2021 porten 
acollides 178 dones, incloent atenció directa psicològica, que presten si no estan fent teràpia o 
no estan vinculades a cap servei, per d'urgència i col·lapse dels serveis o altre motiu, participació 
en tallers i acompanyaments. Reben derivacions d'acompanyaments per part de serveis, i 
d'aquestes derivacions, un 95% són dones migrades d'altres països, sense entorn. Les que ho 

https://heliadones.org/
https://heliadones.org/project/veines-per-veines/
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/a-les-dones/punts-informacio-i-atencio-a-les-dones-piad
https://www.youtube.com/watch?v=9QTSZm5n7b0
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demanen directament a Hèlia són, majoritàriament de Catalunya, que les coneixen per les xarxes 
d'entitats o socials. Atenent tant les que estan en procés judicial com les que no. També tenen 
servei jurídic que assessora de forma voluntària i inclús porten algun cas que, si la dona no el pot 
pagar, l'assumeixen des de l'entitat amb les subvencions que reben.  

La Montserrat aprofita per informar que la Carla Rigol, psicòloga d'Hèlia, qui venia als consells, ha 
demanat una excedència d'un any perquè ha marxat a treballar a l'Ajuntament de Barcelona. Ara 
vindrà una nova companya, la Sílvia. 

2. Cicle 25N 

El conseller explica que s'ha treballat, com cada any, un divers i descentralitzat programa 
d'activitats pel 25 de novembre , coordinat entre entitats, serveis i equipaments del districte, amb 
un marc comú, als diferents barris, entre el 2 de novembre i el 16 de desembre. S'insisteix a 
intentar que les activitats tinguin una mirada feminista interseccional contra les violències 
masclistes i donar una diversitat de formats, debats i disciplines artístiques perquè hi hagi 
propostes per a tots els gustos i les edats, i s'ha aconseguit un ventall molt ampli. Hem recuperat 
molt la presencialitat i el lema d'enguany, de la mà del  Premi 25N, és Desobeeix el masclisme, 
per intentar anar a l'arrel del que sustenta les violències masclistes i reflexionar sobre les noves 
masculinitats, que fugen de les hegemòniques i tradicionals. Informa que el programa complet és 
digital i interactiu i que es fa una versió reduïda en paper, un tríptic, amb la informació bàsica de 
les activitats i inscripcions. També s'ha fet un microsite web 25N Eixample 2021  amb tota la 
informació i imatges.  

Es mostra el programa i es fa un repàs ràpid de les activitats. S'informa d'alguns de ciutat 
organitzats per Feminismes, com la representació de l'espectacle El violador eres tú de Las Tesis i  
debat posterior al CC Urgell i l'  Acte central de ciutat amb el lliurament del Premi XVI 25N i la 
representació del monòleg de la Pamela Palenciano No solo duelen los golpes, que es farà a 
Calàbria 66 i el Fòrum contra les violències de gènere organitzat per la Plataforma contra les 
violències de gènere o el V Congrés per l’eradicació de les violències masclistes des dels serveis 
socials i sanitaris, organitzat per Hèlia Dones.  

El programa no s'ha pogut acabar encara perquè la imatge ha arribat fa molt pocs dies. 
Aprofitem per incorporar alguna esmena al programa. 

ACTIVITATS ORGANITZADES PEL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE: 

• Acte Central del Consell de les Dones de l'Eixample. Serà el 12 de novembre a la tarda a la sala 
d'actes de l'Edifici Transformadors, al Fort Pienc, acollit pel Casal de Barri Transformadors. 
Presencial amb aforament limitat i inscripció prèvia. Es podrà seguir en streaming i serà inclusiu, 
amb subtitulació i llenguatge de signes. Presentat per l'actriu Àngels Bassas i actuacions de 
Descabelladas i la Coral Perfomance #Metoo de Dona Cançó, entitat que produeix l'acte. També es 
presentarà una càpsula dels vídeos de formació del Protocol contra les agressions masclistes als 
entorns d'oci i l'edició en paper de la Guia del Bon Tracte en cinc idiomes. Vídeo de l'Acte Central 
del 25N complet. 

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/sites/default/files/documents/programa_25n_2021_multipagina_a5.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/sites/default/files/documents/programa_25n_2021_multipagina_a5.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/premis-jornades-i-campanyes/premis/premi-25-de-novembre
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/dia-internacional-leliminacio-de-la-violencia-vers-les-dones-leixample
https://www.youtube.com/watch?v=rbEP19L8u8w%20
https://www.youtube.com/watch?v=qkZ8CHgV9Gw
https://www.youtube.com/watch?v=YxH0ECZoTKk
https://www.youtube.com/watch?v=YxH0ECZoTKk
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o MANIFEST: Es prepararà un vídeo amb lectura compartida del manifest institucional per 
part de dones diverses d'entitats i els barris. Cada entitat llegirà la part que se li assigni 
gravant-ho en un vídeo i enviant la seva part per fer-ne el muntatge. Es confirmen avui 
Hèlia Dones, AVDE, AVSant Antoni, Casal de Barri 210, Descabelladas, Fundació Aroa, 
XEIX i Ca l'Aurèlia. Es demana que confirmin totes les que hi volen participar i es donen 
instruccions de com es farà. S'ha demanat, igual que l'any passat, que es tradueixi en 
diferents idiomes. Enllaç a notícia amb el manifest en idiomes i el vídeo de la lectura 
compartida . 
 

• El 25 de novembre s'il·luminarà la façana del districte en commemoració del Dia Internacional per 
a l'eliminació de la violència vers les Dones. 

 

-Descabelladas: La Teresa Urroz explica les dificultats del grup enguany, però que l'encàrrec 
per preparar l'acte del 25N les ha ajudat a activar-se presencialment. Han preparat textos propis 
partint dels pecats capitals, des del punt de vista de la violència masclista que se'ns impregna. 
Molta imatge i veu en off i a l'escenari, sobretot, mostraran els seus cossos. Hi col·laboren la Fafa 
Franco (vestuari i imatge), la Sílvia de la Rosa (coreografia) Isabel Muntané (vídeo) i Teresa 
Urroz (dramatúrgia). Volen atraure noves beneficiàries del projecte mostrant-les l'espectacle. 
veure espectacle al minut 27:38 .  

-Dona Cançó: L'Alícia Martel explica que la Coral Performance #MeToo serà el primer cop que 
puja a l'escenari aquest any, amb una performance d'espectacle coral i audiovisual que treballa 
sobre la desobediència al patriarcat i vol fer la revolució des de l'art. Començaran amb les dones 
que ja no estan i es fa un viatge on s'apel·la també amorosament als homes a unir-se a la lluita 
veure espectacle al minut 1:03:00 . 

- Edifici Transformadors: La Maite Alonso diu que estan molt contentes perquè hi faran actes 
molt diversos i per a totes les edats: infants, joves, persones adultes i gent gran. 

- AVV Sant Antoni (vocalia de dones): La Rocío Vilaró informa d'una activitat que no ha 
donat temps d'incloure-la al programa. Amb tres entitats més, dissabte 27 faran un acte als 
voltants del mercat, dins d'uns tallers i projecte de la Plataforma contra les violències.  

3. Protocol contra les agressions i assetjaments sexuals al espais de festes dels barris 

L'Àurea Oliveres recorda que, com a Xarxa Dos Deu, amb tot el recorregut fet pel Poblet 
Feminista, que aplica un protocol des del 2017, van ser proposades pel districte per coordinar el 
protocol i els punts lila de totes les festes de l'Eixample. Hi ha molts agents interaccionant i s'ha 
fet una diagnosi dels col·lectius de cada barri i com cal complementar des del districte en funció 
de necessitats a cada territori. A les nits de festa s'utilitza una carpa lila on diu Punt Lila 
Eixample, que s'identifica molt bé, on hi presten servei psicòlogues especialistes. En la mesura 
que es pugui, caldria posar punts lila, no només a les festes nocturnes, perquè són un bon punt 
de detecció i orientació a dones que han patit algun tipus de violència, encara que no es 
produeixi a la pròpia festa. És un servei que ja és prou conegut, que es compta amb ell com a 
peça fonamental i cada vegada té més col·laboració de la gent que participa a les festes. 

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/manifest-unitari-amb-motiu-del-25n-dia-internacional-de-leliminacio-de-la-violencia-contra-les-dones-2_1123468
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/manifest-unitari-amb-motiu-del-25n-dia-internacional-de-leliminacio-de-la-violencia-contra-les-dones-2_1123468
https://www.youtube.com/watch?v=YxH0ECZoTKk
https://www.youtube.com/watch?v=YxH0ECZoTKk
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Aquest projecte s'està duent a terme a tots els territoris de Barcelona i l'Ajuntament ha dissenyat 
un protocol d'harmonització dins del Circuit Barcelona contra la violència masclista que emmarqui 
totes les accions i donar unes pautes bàsiques que després cada districte podrà adaptar en 
funció de les necessitats i els recursos disponibles. Ajudarà molt a coordinar tots els agents, 
inclosos els de seguretat, treballant-hi tothom en la mateixa línia. Hi han participat totes les 
tècniques de feminismes de Barcelona i s'hi ha convidat l'Àurea Oliveras com a referent del 
projecte a l'Eixample. Intenta recollir les bones pràctiques que ja es fan i propostes de millora. 
S'està treballant per aprovar-lo tècnicament i política i presentar-lo de cara al 8 de març. Les 
tècniques considerem que és un avenç important 

L'ha coordinat l'entitat experta Fil a l'Agulla i conté un marc conceptual i l'acció a les festes 
(abans, durant i després). Exemples: Treball amb Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra perquè, 
en cas d'agressió masclista, puguin accedir ràpid i sigui tot més fluït del que ha estat fins ara. 
Establiment de límits a cada agent del protocol (col·lectius, tècniques del punt lila...). Reunions 
prèvies amb tècniques de barri, de feminismes, de punt lila i col·lectius. Contacte directe de 
patrulla de GUB de la nit en que es celebri la festa per aconseguir actuació més immediata. 
Formació obligatòria per als col·lectius i tècniques del Punt Lila, i opcional per a G.U.B., Mossos i 
seguretat privada (si n'hi ha). Vetllar per unes bones condicions ambientals (espais ben 
il·luminats o recorreguts segurs al transport públic). Pautes per atendre a la persona agredida. Si 
hi ha accions que no siguin penals (agressió verbal, mirades violentes o altres situacions lleus), la 
GUB podrà aixecar acta i les tècniques de punt lila podran fer les denúncies i alertar al 112 amb 
resposta prioritària.  

També s'ampliarà el protocol de No callem (festivals i espais d'oci nocturn). 

La Marta Sendra proposa que es faci formació d'aquest protocol i es faci prevenció als instituts. 

En Marc Folch pregunta si hi ha pressupost per a punt lila amb tècniques a la propera Festa 
Major, que ja està bastant planificada. Es confirma que hi ha pressupostat tant dues nits de punt 
lila amb tècniques com la formació als col·lectius, oberta a totes les entitats de la comissió de 
festes.  

L'Asun Miret explica com d'important és que tota la coordinadora d'entitats de les festes 
s'impliqui en la sensibilització contra la violència masclista a la festa, que poc a poc es va 
aconseguint.  

 4. Guia del Bon tracte Eixample contra la violència masclista 

Produïda pel districte dins del Circuit Contra la Violència Masclista. Es va presentar a l'acte central 
del 8M i es van editar i distribuir per tots els serveis i equipaments del districte uns cartells amb 
el codi QR per descarregar la guia. S'informa que des de Comunicació del districte ja estan en 
versió digital i s'estan preparant els tríptics en paper i en cinc idiomes: català , castellà , anglès , 
xinès i urdú, amb la col·laboració de la Begoña i el Hamza en les versions xinesa i urdú. Veure 
notícia. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/bcn-antimasclista/prevenir-i-actuar-contra-la-violencia-masclista/circuit-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/05/el-protocol-no-callem-per-actuar-contra-agressions-i-assetjaments-sexuals-en-espais-doci-nocturn-samplia-a-prop-de-40-sales-i-festivals-de-barcelona/
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/30131448/Guia-bon-tracte-21-Eixample-CAT_nov21.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/30131505/Guia-bon-tracte-21-Eixample-CAST_nov21.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/30131601/Guia-bon-tracte-21-Eixample-ANG_nov21.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/30131638/Guia-bon-tracte-21-Eixample-XINES_nov21.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/11/30131709/Guia-bon-tracte-21-Eixample-URDU_nov21.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/presentem-la-guia-del-bon-tracte-una-guia-contra-les-violencies-masclistes-2_1125106
https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/presentem-la-guia-del-bon-tracte-una-guia-contra-les-violencies-masclistes-2_1125106
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5. Altres a proposta de les entitats 

- Dona Cançó informa:  Concurs a artistes, al voltant de la violència de gènere. L'any passat 
hi van participar 60 artistes i enguany esperen rebre més de 100 treballs, en diferents modalitats. 

FEM Mercat: Activitat nova per a l'impuls del talent femení a l'Eixample. Durant 4 hores, es 
presentaran obres a un escenari, podran posar parades dones artesanes i preveuen una sala amb 
exposicions. Prevista el 18 de desembre a Transformadors (Nota: al moment de lliurar aquest 
acta, notifiquem que l'activitat s'ha ajornat i traslladat a un altre espai). Se'n farà difusió. 

Festival Sororité: Novetat d'enguany. En la línia de treballar un discurs afinat en prevenció de 
la violència de gènere, nous discursos feministes i cures. Seleccionen projectes professionals d'alt 
nivell en arts escèniques, música, amb la qualitat com a prioritat. Van presentar Flamenco Queer 
a NosAltres, Setmana LGTBI al CC Sagrada Família i el Dia Internacional de la Gent Gran, van 
presentar Fem Impro, amb situacions molt habituals amb la gent gran, a l'Espai de Gent Gran 
Montserrat Olivella. El completaran dos actes en el marc del programa del 25N: concert de Pilu 
Velver al Centre LGTBI i píndoles d'Elles, a Calàbria 66. 

Grup de Dones del Barri de Sant Antoni: En Marc informa que s'estan fent unes Trobades de 
Dones al barri de Sant Antoni i proposa que la Rocío Vilaró ho expliqui. La feina va començar a la 
primavera, des de la vocalia de dones de l'AVV, amb la Michelle Bianco, tècnica de suport 
comunitari en el barri de Sant Antoni i el suport de la Gema Rama, tècnica de barri, la tècnica de 
feminismes, i Acció Comunitària de ciutat, que hi ha proporcionat unes especialistes de la 
cooperativa Etcèteres, per a dinamitzar el procés. Es va contactar amb les entitats de/amb dones 
del barri o els voltants, en un moment en que les entitats ressorgien després de les primeres 
onades de la Covid. S'hi han sumat Mujeres Pa'lante, associació de dones hindús, Dones 
bengalíes i del Pakistà, comerciants, Sant Antoni Feminista i altres. Dijous 4 hi haurà una reunió 
entre totes amb l'objectiu de que es coneguin i reconeguin la labor de cadascuna i veure si 
podrien tenir algun projecte en comú, per fer xarxa, amb el recolzament de les tècniques. Poc a 
poc, s'està reforçant la xarxa feminista del barri, més enllà dels grups que hi havia. 
 
 
NOTA: Es distribueixen xapes de sensibilització del No és No per a repartir als diferents actes. 
 
COMIAT: La consellera agraeix a totes la seva feina i acomiada la reunió a les 18.10 hores. 
 
 
 
Barcelona, 22 de desembre de 2021 
 
 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de les Dones de l'Eixample 
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