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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL DE DONES, GÈNERE I COL·LECTIU LGTBI 

 
 
Data: 16 de gener de 2019, 18.00h 
Lloc: Seu del Districte de Sants – Montjuïc (C/ Creu Coberta, 104, sala Cadires Vermelles) 
 
Persones assistents: 11 persones 
 
Conselleres/es: 
Núria Izquierdo  Consellera GMD Grup Demòcrata 
Jordi Fexas,   Conseller   GMD ERC 
Àngels Boix,   Consellera GMD PSC 
Fernando Alcalde,   Conseller   GMD Ciutadans 
Jose Antonio Calleja,  Conseller   GMD PPC 
 
 
Entitats: 
ERC/Jovent Republicà de Sants-Montjuïc 
CJAS 
 
 
Personal tècnic municipal 
Paula Toledo, Tècnica del projecte “Dones trencant amb la precarietat” al Dte de Sants-

Montjuïc 
Sonia Ruiz, Departament de Transversalitat 
Mariona Marcet, transversalitat del districte de Sants-Montjuïc 
Núria Pérez,    Tècnica de Gènere Districte Sants-Montjuïc 
OAC - La Marina 
 
 
 
 
Ordre del dia 
1. Aprovació acta anteriors consells. 
2. Retorn intervenció festes majors antimasclistes al districte Sants-Montjuïc. 
3. Informe continuïtat projecte “Dones trencant amb la precarietat”. 
4. Informació sobre el Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona. 
5. Preparació actes per la commemoració del 8 de març. 
6. Altres informacions de recursos a l’abast Guia ús no sexista del llenguatge i Mapa 

d’entitats i associacions feministes.  
7. Torn obert paraules. 
 
 
La Consellera dóna la benvinguda i explica la necessitat de fer el Consell atès la proximitat 

del 8 de març i per actualitzar diferents informacions. Tot i així, s’excusa per estar de baixa per 
un accident.
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1. Aprovació acta anteriors consells. 
 
Faltava per aprovar l’acta de febrer i s’aprova la mateixa. També s’aprova l’acta de la sessió del 
mes de juny. 

 
2. Retorn intervenció festes majors antimasclistes al districte Sants-Montjuïc. 
 
S’informa que han de venir unes entitats a parlar del 8 de març. Tanmateix, a l’últim moment no 
han pogut venir algunes d’elles. Les entitats explicaran els projectes que han portat a terme. 
 
Núria Pérez introdueix la presentació sobre la feina feta amb les parelles itinerants per 
intervenien front les agressions masclistes, en el marc de dues festes majors, a la Festa Major 
de Sants, (com el 2017) i a la festa major d’ Hostafrancs, en el concert de Diversiones. D’aquí 
va néixer la motivació de buscar algú que realitzi una formació sobre aquest tema a les 
persones que treballen tant a l’administració com a l’ organització de les festes del barri.  
 
Laura Luque del Centre jove d’atenció a la sexualitat (CJAS) porta una presentació de 
diapositives en la qual explicarà com han treballat a CJAS amb el protocol d’atenció a 
violències masclistes a l’oci nocturn al districte de Sants. Explica que s’han fet accions en els 
anys 2017 (amb el format d’una parella itinerant a les festes de Sants) i 2018, amb parelles 
itinerants tant a Festes de Sants (dues parelles) com a les d’Hostafrancs (una parella) i una 
formació sobre el protocol dirigida a totes les entitats que participaven a l’organització de les 
festes. Enguany ja han fet una primera sessió formativa, i ara queda pendent una segona per 
esclarir dubtes sobre el protocol i fins i tot per tal de resoldre dubtes de qüestions relacionades 
directament amb el gènere, per això generen aquest espai de reflexió. 
 
A continuació, explica com funciona el protocol. Hi formen part les entitats i els col·lectius que 
són responsables, participen i organitzen les festes i, per tant, han de conèixer-lo per tal de 
coordinar-se bé amb la parella itinerant. Les parelles itinerants tenen com a funcions informar 
de quin és el seu paper (prevenció), repartir material (visibilització), i intervenir amb el vistiplau 
de la persona agredida (activar protocol d’urgència) si hi ha una agressió i la dona accepta 
l’ajuda que se li suggereix. 
 
Les funcions dels professionals que han participat als protocols de les dues festes són: 
sensibilització, intervenció (si cal), i acompanyament. Potser en molts casos no cal una 
intervenció mèdica o de cossos de seguretat, sinó que només el fet que una persona pugui 
donar suport emocional a la persona agredida ja fa molt. Laura recalca la importància de 
coordinar-se amb l’organització, ja que CJAS no són del territori i creuen que encara que els 
puguin coordinar elles, aquests processos han de ser comunitaris i, per tant, les entitats del 
propi territori juguen un paper clau en el desenvolupament del protocol. El protocol es basa en 
detectar i intervenir en situacions d’agressió, en oferir un espai físic de seguretat a les festes on 
la persona agredida pugui trobar recolzament i acompanyament. També, al marge de 
situacions violentes que es puguin succeir a la festa, ofereix un servei 
d’assessorament/orientació sobre els diferents tipus de violència i té, a més, com a objectiu 
sensibilitzar sobre aquests tipus de violències en altres espais. 
 
Es va actuar durant tres nits, durant i després dels concerts (18 h en total). En total es va 
informar a 163, 308, i 259 persones durant les nits de 23, 24 i 25 d’agost. La distribució de les 
parelles itinerants es va fer amb una parella a cada meitat del barri, separades pel carrer de 
Sants. Es van elaborar dos fluxogrames, sobre com actuar en cas d’agressió. El primer d’ells 
s’adreçava a les entitats i col·lectius. A totes les entitats es procurava quan es van organitzar 
les festes que al menys una persona estigués cobrint concretament aquesta tasca, amb el 
protocol desglossat en passos i telèfon de la parella itinerant per si calia avisar-la. L’altre 
fluxograma anava dirigit a les parelles itinerants, també amb el protocol. En cas d’emergència 
haurien trucat al 112. 
Les parelles van intervenir en 4 ocasions i es va arribar a 734 persones en total. Aquest any, a 
més, Castellers havia habilitat un “punt lila” i van estar treballant amb la parella itinerant en 
alguna agressió que es va reportar allà. Laura recorda que tot i que només va haver aquestes 
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quatre situacions explícites i no va ser necessari avisar als serveis d’emergència, moltes altres 
situacions genèriques que es van donar també requerien presència de la parella itinerant, ja 
que es tractava també de violència. Valoren que la campanya ha tingut molt bona acollida en 
general, també per part dels nois que acudien interessats amb dubtes sobre el seu 
comportament com a masculinitats i se’l qüestionaven, amb la qual cosa es generava un debat 
sobre com ens relacionem i com aprendre a respectar els límits de les altres persones. 
 
Consideren que la coordinació és indispensable i va funcionar molt bé. CJAS valoren que 
encara es podria millorar el treball augmentant la implicació del Districte per a elaborar de 
manera conjunta aquest protocol (identificar les zones poc transitades, les zones amb poca 
il·luminació…). Argumenten que es poden sentir més implicades si la feina que es pot avançar 
durant l’any compta amb la participació dels organismes del propi territori on s’aplicarà el 
protocol, ja que el coneixen més i poden fer prospeccions per identificar els punts de més risc 
(on es situen els lavabos, etc.). 
 
Seguint amb la presentació, a festes d’Hostafrancs es van fer 4 hores de servei (una parella 
itinerant i un espai físic de seguretat a cada escenari). Un dels dos espais que es van habilitar, 
el de l’Associació de comerciants, tenia l’accés més ample. La funció d’aquests espais era 
oferir un lloc on qualsevol persona que hagués patit una agressió pogués trobar recolzament i 
acompanyament. La Núria comenta que l’altre espai (al costat de la parròquia) tenia un accés 
més difícil, cosa que es pot millorar de cara al futur. Considera que, com s’ha comentat abans, 
és important començar a treballar abans del moment més àlgid de la festa amb marge de 
prevenir possibles espais no segurs, però que no s’ha de deixar de banda el fet que hi ha més 
risc que es necessiti aplicar el protocol una vegada termina la festa. 
 
Laura mostra el mapa de distribució dels espais físics segurs i de la zona on la parella itinerant 
va estar fent el servei. No es va fer cap intervenció, tanmateix es va arribar a 82 persones 
durant les 4 hores. Valoren que la senyalització en moltes ocasions és millorable (els lavabos 
estan poc visibles, etc.) i la campanya acaba tenint poc ressò, a nivell de que en ocasions 
futures es poden posar més cartells i potser explicitar més com contactar amb la parella 
itinerant. En el cas d’Hostafrancs sí que es va senyalitzar correctament. 
 
El fet que l’Associació de comerciants cedís l’espai físic s’ha valorat molt positivament. La bona 
acollida de les persones implicades en l’ organització és un pas indispensable per poder 
fomentar unes festes lliures d’agressions. Considera que el fet que no hi hagin hagut 
agressions intervingudes no treu que la visibilitat de la campanya dóna a entendre que si hi ha 
una agressió sí importa i es tindrà cura de com gestionar-la. Els informes de valoració que es 
fan any rere any són importants per anar perfilant els detalls amb l’objectiu de millorar el 
protocol. 
 
De cara al 2019, Núria diu que tenen pendent una sessió de formació amb les entitats 
(Federació de carrers i Castellers) i la intenció, entre d’altres coses, serà incloure la perspectiva 
de gènere al moment de preparació de les festes. Comenta que a la primera sessió de dues 
hores ja van sortir temes relacionats, com ara com entenem les relacions en el moment de 
festa des del respecte, com aprenem quins són els límits dels altres, com definim la festa que 
volem, quina música volem i quins missatges transmetem amb ella, com dissenyem l’espai per 
tal que sigui segur, com impliquem a les entitats per a que les persones que organitzen les 
festes s’apoderen d’aquesta mirada. 
 
Fernando Alcalde pregunta si hi ha intenció de treballar a alguna festa més, per exemple a 
Poble-sec. Núria recorda que Poble-sec, ja té una trajectòria exemplar en aquest sentit i molta 
feina feta. Sí que es va fer una formació d’un parell de sessions al Centre Cívic del Sortidor, a 
càrrec del col·lectiu feminista del Poble-Sec. Moltes de les entitats que organitzen les festes ja 
han interioritzat els protocols i a les comissions de festes majors ja assumeixen les tasques 
com a rutina. 
Laura coincideix en que, en aquest aspecte d’aplicació del protocol contra les agressions 
masclistes, Poble-sec és un referent a nivell de ciutat. Puntualitza que això no vol dir que no hi 
hagi la possibilitat de treballar conjuntament. Posa com a exemple que a festes de Gràcia tot i 
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que l’assemblea de Feministes de Gràcia també té el seu propi protocol, han treballat amb 
CJAS des de fa dos anys.  
 
Encara falta que acabin de prendre aquesta la decisió per col·laborar amb de les institucions. 
CJAS també creuen que si ja hi ha gent del mateix territori que ja aplica el protocol de manera 
autònoma, les institucions han de fer una presa de contacte diferent que als llocs en els quals 
encara no s’ha treballat tant. 
 
Seguint amb el mateix tema, a la Marina s’ha treballant amb alguna proposta de la Taula de 
dones de la Marina, no esta previst intervenir amb les parelles itinerants. Es comenta que són 
unes festes més familiars i que de moment s’estan desenvolupant  els “espais liles”. 
 
Intervé Nativitat i comenta que s’ha de tenir en compte que com que coincideixen amb Sant 
Joan i això és un dels motius que no portin tanta gent, perquè hi ha molta gent repartida i són 
festes molt familiars i fins fa poc era més complicat arribar-hi en transport públic, cosa que no 
significa que no siguin necessàries les parelles itinerants, hi poden haver agressions també i no 
s’ha de deixar de tenir en compte.  
 
Àngels Boix també percep que les festes de la Marina sí que porten menys gent que d’altres 
festes de barri, i que la veritat és que la Revetlla també mou més gent cap a la platja.  
 
Es conclou que encara que ara per ara segueixen sent unes festes on participen moltes 
entitats, que la majoria de gent es coneix, i que ara no es preveu la necessitat d’aplicar les 
parelles itinerants, s’ha de seguir tenint en compte que potser caldrà plantejar-s’ho si hi ha 
algun canvi. 
 
 
3. Informe continuïtat projecte “Dones trencant amb la precarietat”. 
 
Núria introdueix a la Paula Toledo, que presenta el projecte “Dones trencant amb la 
precarietat”, inclòs al Programa de desenvolupament econòmic del Districte de Sants-Montjuïc. 
 
Paula comença explicant que els objectius del projecte són l’empoderament de les dones, 
promoure la seva autonomia i la millora de la situació social i laboral, i aprofundir en el 
coneixement de les situacions de precarietat femenina. Explica que és un projecte pilot. 
Es desenvolupa amb sessions de treball grupal setmanal. Tot i que havien de fer 25 sessions 
grupals, de moment en porten 18. També s’han fet sessions individuals en casos particulars 
que potser tenien necessitats emocionals, personals o psicològiques més particulars. El resultat 
obtingut ha sigut una recull d’informació de la situació de precarietat real que pateixen les 
dones de Barcelona i els seus processos de canvi. 
 
Paula explica dades quantitatives: Es van entrevistar 22 dones, de les quals 15 van començar 
el projecte. Ara en son 11. Les que han marxat han tingut motius de baixa diversos (una dona 
perquè el seu marit no la va deixar, una altra perquè es va traslladar a una casa d’acollida a 
una altra ciutat, una altra perquè va donar a llum,…). 
 
Durant la primera fase (7 sessions entre juliol i setembre) es va treballar la dimensió personal, 
durant la el principi de la segona fase la dimensió social i laboral (5 sessions grupals i 9 
individuals de novembre a desembre). El període de gener a març es tancarà la segona fase, 
en la qual no s’estableixen dimensions. Es pretén treballar arran de les necessitats i les 
demandes sorgides a les sessions prèvies per millorar el vincle amb la comunitat, desenvolupar 
els aspectes laborals i motivar l’autonomia de les participants i la presa de consciència sobre 
els canvis aconseguits. 
 
El grup de Sants és multicultural en tant que les identitats i els orígens diversos de les 
participants esdevenen un nexe d’unió entre elles, i ha permès el coneixement entre elles a 
través de diferents cultures. Tanmateix ha costat desenvolupar la dimensió més personal 
perquè per motius culturals se’ls fa estrany tenir un paper més actiu o expressar els seus 
desitjos o pensaments. Valoren positivament l’alliberament de les expressions personals i 
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millorable el fet que hi ha una barrera lingüística que fa difícil que tinguin eines per a expressar-
se com volen. 
Pel que fa al treball relacionat amb la dimensió social, el grup les ha ajudat molt, ja que les 
participants no tenien més xarxa que la familiar i s’han donat sinèrgies entre elles i han teixit 
amistats. Valora el procés com a molt enriquidor. A banda, Paula recorda que són dones que 
viuen al barri però no coneixen els recursos adreçats a elles (com ara les activitats que hi ha 
als centres cívics). 
 
Pel que fa a la dimensió laboral, Paula explica que són dones que potser porten temps aquí 
però fins ara s’encarregaven de les tasques de cura i no s’ha volgut introduir al mercat laboral. 
Han començat a manifestar interès per incorporar-se al món laboral i des del projecte se les ha 
derivat a serveis d’orientació professional i de formació (BCN Activa, Mujeres Palante, 
Caritas…). A finals d’any, Barcelona Activa va treure uns plans d’ocupació, dels quals les 
dones del projecte podien formar part. Ara estan pendents de que les truquen per fer les 
entrevistes. 
 
Els agents externs que han participat en funció de les necessitats han estat el Servei 

d’orientació i acompanyament per a persones Immigrades (SOAPI) per ajudar amb temes com 

ara com treballar amb serveis socials, la obtenció de recursos, l’habitatge, …  
 
Pel que fa al grup, es valora positivament que les participants han mobilitzat diferents aspectes 
personals i que això ha derivat en petits canvis quotidians els quals van trencant hagin trencat 
esquemes del seu dia a dia i han canviat la situació en la que es trobaven. També han pogut 
observar i treballar les resistències, ambivalències i bloqueigs que tenen arrelades i construïdes 
i que dificulten la seva quotidianitat i procés cap al canvi. Han construït una nova xarxa i senten 
el grup com un espai de confiança i de seguretat. 
 
Pel que fa als facilitadors (tres) valoren del servei de cures que el fet de proporcionar un servei 
de cures ha beneficiat significativament la participació de les dones en tots els barris. Poder 
disposar d’un espai diferenciat pels fills/es és essencial perquè les dones puguin gaudir d’un 
espai propi. Els incentius econòmics es veuen com una gran ajuda per la situació en la que es 
troben i són un incentiu que també influeix en la seva participació. Les dones han expressat 
que els proporciona la tranquil·litat de no pensar que tindrien que estar en un altre lloc i a més 
de sentir-se més valorades. No s’han donat moltes T-10 a Sants, a diferència d’altres barris. 
 
Pel que fa a la continuïtat, han allargat de 25 a 28 sessions perquè es va tardar en iniciar el 
projecte. Degut als resultats obtinguts en aquests mesos, s’ha valorat la continuïtat al projecte 
10 sessions més, sent un total de 28 sessions. Les 10 sessions que queden tindran com a  
objectiu motivar l’autonomia, que el grup es dissolgui, detectar què es pot millorar per si es pot 
fer una rèplica del projecte. Tanmateix, espera que no calgui una rèplica i neixi un servei 
destinat a fer la mateixa tasca per a totes les dones que ho necessitin. 
 
Àngels felicita el projecte pel el ressò que ha tingut al barri. Comenta que algunes participants li 
van assegurar que estaven molt, molt contentes. 
 
Explica que s’han fet molts cursos amb la mateixa intenció i que moltes vegades quedava la 
sensació que no s’assolia res a llarg termini. Valora que no hi ha prou amb fer cursos i cursos 
per rutina sense que apareguin oportunitats reals. El fet que les participants s’hagen valorat a 
elles i el seu temps val moltíssim per al futur. 
 
 
4. Informació sobre el Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Núria introdueix a la Sònia Ruiz, que presentarà el Reglament per a l’equitat de gènere a 
l’Ajuntament de Barcelona. El Reglament es va aprovar el 21 de desembre passat, al darrer 
plenari, amb el vot favorable de tots els grups municipals, a excepció del PP que es va abstenir. 
Agraeix la participació activa de totes les persones que es van implicar per desenvolupar-lo. 
Es va començar a treballar al desembre de 2015, plantejant com podien aglutinar en una sola 
norma les normatives dels diferents àmbits per garantir l’equitat de gènere. Partint del marc 
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normatiu internacional, estatal i autonòmic i demés precedents que establien mecanismes que 
garanteixen la transversalitat de treballar amb perspectiva d’equitat de gènere, es buscava com 
recollir tots els precedents normatius de l’Ajuntament de Barcelona que ja sustentaven 
aquestes garanties. L’objectiu que té es garantir que l’Ajuntament assumeixi la responsabilitat 
d’avançar cap a la equitat de gènere. 
 
El Reglament està disponible a la pàgina web i ja s’ha traduït al castellà també. Consta d’un 
preàmbul, cinc títols i les disposicions addicionals i finals: 

- Títol I: Objecte, àmbit d’aplicació, principis generals i instrumentals. 
- Títol II: Mecanismes d’integració de la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques. 
- Títol III: Estructures d’Impuls de la igualtat de gènere. 
- Títol IV: Àmbits d’actuació de les polítiques municipals de gènere. És a dir, tots els 
serveis que l’Ajuntament ha de garantir a partir d’ara per assegurar l’equitat de gènere. 
- Títol V: Eines per a la garantia i el compliment del reglament, independentment dels 
canvis de govern municipal que hi puguin haver. 

 
L’objecte és establir un règim jurídic que garanteixi la igualtat de gènere en l’àmbit municipal, i 
que tots els òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament (L’Ajuntament, OA, societats mercantils i 
entitats vinculades o dependents, entitats subvencionades o contractades, entitats de les que 
l’Ajuntament forma part) segueixin aquest Reglament. Els principis que regeixen aquestes 
actuacions són: la igualtat real i efectiva i no discriminació directa i indirecta, l’acció positiva, 
l’equitat de gènere i la intersectorialitat; s’operaran de manera transversal. 
 
Explica que parlar de perspectiva de gènere a les polítiques públiques equival a parlar de 
mecanismes d’integració. L’Ajuntament de BCN sempre haurà de comptar amb un pla per 
garantir l’equitat a la seva ciutadania. A més, tots els altres plans que impulsi han de tenir 
aquesta perspectiva de forma transversal. Amb equitat de gènere es refereix a identificar les 
diferències entre homes i dones, i si aquestes diferències generen desigualtats, treballar 
perquè s’acabin. 
 
Pel que fa als mecanismes normatius, es desenvolupen informes d’impacte de gènere 
(propostes normatives, planejament urbanístic, pressupostos i política fiscals – oficines i preus 
públics). De la mateixa manera, es faran informes per als mecanismes econòmics 
(convocatòries d’ajuts i subvencions, contractes públics), per als mecanismes de gestió i 
relacions de personal, de participació, de comunicació, de sistemes d’informació i recollida de 
dades. També serà obligatòria la formació de gènere per a tot el personal que treballi a 
l’Ajuntament. 
 
Sònia continua explicant que s’han generat estructures d’impuls de les polítiques d’igualtat. La 
representació política i els càrrecs de responsabilitat han de tenir composició paritària. Algunes 
d’aquestes estructures d’impuls ja existien. Tanmateix, s’han incorporat de noves i s’ha de 
garantir que es treballen i es mantinguin en el temps. L’àmbit d’actuació arriba tant als districtes 
com a totes les empreses públiques i a els centres educatius de l’Ajuntament. S’haurà de 
garantir la formació i l’assessorament en matèria d’igualtat a tots aquests espais i a totes les 
empreses vinculades amb l’Ajuntament, que tenen dret a demanar-la. 
 
Entre les eines per a garantir-la, existeix una comissió de seguiment del Reglament formada 
per 5 persones que venen dels moviments feministes i altres especialistes. A més, una 
disposició addicional de finançament. És a dir, a partir d’ara, el pressupost de la ciutat s’haurà 
d’augmentar, com a mínim un 1 %, que es dedicarà directament a polítiques de gènere. Ara 
mateix l’ajuntament en destina un 0.54 per cent. Es vol arribar progressivament fins a 
aconseguir-ho. La resta d’àmbits hauran d’incloure un 5 % en els seus pressupostos en 
qüestions de gènere, també progressivament. 
Ara mateix estan començar a operativitzar la comissió de seguiment i començaran a partir del 
proper mandat, tot i que com a òrgan ja estan treballant. Valora que la participació ha sigut alta, 
interna i amb el Consell de dones, amb el Consell de ciutat i amb la ciutadania en general. 
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Núria pregunta si els percentatges estan a la presentació: Es troben als Informes d’impacte de 
gènere del pressupost (2017 i 2018), a l’informe executiu. També estan a la pàgina web. Han 
analitzat un 40 per cent del pressupost per extreure’n les dades. 
 
Jordi Fexas pregunta que com fan perquè els indicadors siguin funcionals, tenint en compte la 
seva complexitat. La Sònia contesta tot i que ho estan millorant i sí que és difícil, ho fan seguint 
les directrius de la UE, que han  presentat també la seva metodologia a la UE, tot i que moltes 
vegades no tenen els indicadors separats per sexe. Convida a tothom el dia 25 de gener, a 
Sala Matí l’Humà, de 16.00 h a 19.00 h, a una jornada sobre pressupostos i gènere. Es 
confirmarà i enviarà la convocatòria 
 
 
5. Preparació actes per la commemoració del 8 de març. 
Nuria comenta que havia de venir una entitat que estava treballant el 8 de març a la Marina i 
també altres espais en els que s’estan programant tots els actes reivindicatius per la vaga del 8 
de març. 
 
L’acte institucional es farà el 6 de març perquè es preveu que es convoqui vaga de dones el 8 
de març. Es confirmarà properament la data i el contingut. Qui havia de venir estan treballant la 
transversalitat de la jornada i encara s’estan tancant propostes a Sants i al Poble-Sec. 
 
En el marc de les situacions de violència que es succeeixen, la idea era commemorar el dia 
com cada any. Arran del que s’ha comentat sobre els “espais liles”, la Núria explica que la 
Taula de dones ha fet a la Marina una formació didàctica a escoles i instituts. La resposta ha 
estat molt bona per part de totes les escoles, la participació ha sigut molt alta. A les sessions, 
amb material didàctic cedit pel CIRD, s’ha treballat què vol dir la igualtat, què vol dir la violència 
contra les dones, què es el feminisme, etc. També es vol fer una formació a comerciants. La 
idea és dissenyar un adhesiu, per marcar un camí al barri d’espais, com ara comerços i serveis 
públics (biblioteca, centres cívics), que marquin uns itineraris segurs per a les dones, que en un 
moment donat necessitin un espai on puguin acudir si necessiten recolzament. 
 
 
6. Altres informacions de recursos a l’abast Guia ús no sexista del llenguatge i Mapa 

d’entitats i associacions feministes. 
 
Núria presenta a la “Guia per l’ús no sexista del llenguatge” els exemples que ens faciliten la 
comunicació des d’una perspectiva no sexista. Resulta una eina molt útil per evitar la 
discriminació de gènere a l’hora de redactar documents o comunicar-se. Comenta que el 
document es pot consultar a internet. 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/guia-de-llenguatge-no-
sexista  
 
Per altra banda, més dirigit a les entitats en general, s’ha creat un mapa que mostra les entitats 
i associacions feministes registrades de moment (prospecció prèvia). Es poden filtrar segons la 
seva tipologia (dedicada a l’atenció social, mirada contra la violència masclista, entitat 
política…) per trobar-les a cada districte. 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/recursos-i-actualitat/mapa-dentitats-feministes  
 
Núria fa una prova amb el filtre per a Sants i suggereix que si algú troba a faltar alguna entitat 
que encara no està, pugui motivar a afegir-se 
 
Mariona Marcet explica que com que les entitats han de tenir la voluntat d’aparèixer en el 
mapa, encara està costant encoratjar algunes a que vulguin aparèixer. 
 
7. Torn obert paraules. 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/guia-de-llenguatge-no-sexista
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/prevenir-i-actuar/guia-de-llenguatge-no-sexista
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/recursos-i-actualitat/mapa-dentitats-feministes
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S’informa de les portes obertes del Centre LGTBI, al carrer Borrell, que es farà el proper 
dissabte, en el marc de la Festa ;Major de Sant Antoni. 
 
Sense res més, es dóna per tancada la sessió a les 19:35h. 


