
 
 
 
 
 
 

Avís sobre protecció de dades  
Us recordem que la entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) garanteix més seguretat i 
transparència sobre les dades personals del ciutadans i ciutadanes.  
D'acord amb aquesta normativa, us informem que l'Ajuntament de Barcelona ha actualitzat la seva política de 
privacitat. Podeu consultar informació addicional sobre la protecció de dades a 
www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 

 
 

 

 

Benvolgudes, Benvolguts 

 Per indicació de la consellera del Districte i presidenta, del Consell Sectorial de 

Feminismes i Lgtbi, Sra. Alexandra López Lorente, us convoquem a la sessió ordinària  

que tindrà lloc el proper 18 de gener a  les 17h, a la sala de plens de la Seu del Districte 

de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1, 2a., i la sala virtual de la plataforma Webex: 

https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/ajuntamentbarcelona2

/meeting/download/415f0a4104fccfb8d8495cc45fb6b54a, amb la següent 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 

2. Presentació del resultat de la diagnosi realitzada a les famílies del centres educatius 
d’infantil i de primària del Districte, a càrrec de Aida Ribas de Vira cooperativa. 
 

3. Presentació de l’acord de l’Ajuntament amb l’entitat PrevenSi per la prevenció de 
l’abús sexual  infantil. Amb aquest acord es vol sensibilitzar, formar i assessorar a 
persones de l'entorn dels infants, famílies i professionals que treballen amb nens, 
nenes i adolescents, sobre la importància de realitzar accions preventives. A càrrec 
de Nuria Iturbe. 

 
4. Targeta cuidadora, una eina per a persones que cuiden. 

 
5. Informació sobre la Guia del Bon Tracte. 

 
6. Balanç del mandat 

 
7. Torn obert de paraules 

 

La sessió tindrà una durada aprox. de dues hores. 

Es facilitarà servei d’interpretació amb llengua per a persones amb discapacitat auditiva, 

prèvia sol·licitud amb set dies laborables d’antelació al mateix correu electrònic. 

Ángela Santos Solís 

Secretària del Consell Sectorial 

 

Barcelona,  11 de gener de 2022 

Pd. A efectes d’organització us agrairem  confirmació d’assistència (asantoss@bcn.cat) 

 

Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 
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