Centre Cívic Sagrada Família

EXPOSICIÓ
CONSELL DE
LES DONES
DE L’EIXAMPLE
De l’1 al 31 de març de 2017

Manifestació feminista. Arxiu Municipal de l’Eixample.

EXPOSICIÓ DEL CONSELL DE DONES DE L’EIXAMPLE

DATES DE L’EXPOSICIÓ

EL CONSELL DE LES DONES DE L’EIXAMPLE
Espai de debat, participació i aprenentatge
Aquesta exposició vol mostrar
i reconèixer la tasca de totes les
entitats del Consell de les Dones
de l’Eixample, que treballen amb
i per les dones del districte i que,
des de la seva diversitat, uneixen
els seus esforços dia a dia per
millorar la vida de les dones i, de
retruc, la de tota la societat.
Cada una de les cadires d’aquesta exposició representa l’espai
i la veu de cada entitat i cada
dona en el Consell de les Dones
de l’Eixample. Per la seva banda,
els plafons contenen informació
detallada sobre les entitats amb
més trajectòria en aquest Consell.
El Consell de les Dones del Districte de l’Eixample va néixer l’any
1994 per donar veu a les entitats
i grups que treballen per la igualtat i
la no discriminació i contra la violència masclista.

El Consell és un instrument de treball
cooperatiu i en xarxa per abordar els
reptes actuals i de futur que interpel·len a les dones, i a la societat
en general, lluitant pels ideals feministes en la cerca d’una igualtat
real i efectiva, sense cap tipus de
discriminació de gènere.
Descobreix les entitats de l’Eixample
i participa!
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És un espai on debatre i tractar
qüestions d’interès per a les dones, mostrar les seves propostes
i aportar una mirada de gènere a
les polítiques municipals. Elabora
informes, dictàmens i demandes que
es tramiten com a recomanacions
als òrgans de Govern Municipal.
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Dates del 2017

Espai

Adreça

1 al 31 de març

A Centre Cívic Sagrada Família

c. Provença, 480

4 al 29 d’abril

B Centre Cívic Cotxeres Borrell

c. Viladomat, 2

1 al 21 de juny

C

c. València, 302

4 al 29 de setembre

D Espai 210

6 al 29 de novembre

E

Centre Cívic Urgell

c. Comte d’Urgell, 145

1 al 22 de desembre

F

Biblioteca Sant Antoni

c. Comte Borrell, 44-46

Centre Cívic La Casa Elizalde

c. Padilla 208-210, baixos

ENTITATS DEL CONSELL DE LES DONES DE L’EIXAMPLE

1. Associació d’assistència a dones agredides
sexualment (AADAS)
aadas.org.es

9. Associació Teatre Dona
teatredona2014@gmail.com

2. Associació Dones Mundi
Les cariàtides del món
donesmundi@gmail.com

10. Asociación Cultural
Ecuatoriana por los
Derechos y la Igualdad
en Cataluña (ACEDICAR)
acedicar.jimdo.com

3. Associació independent
de dones de Catalunya
Tel. 93 215 14 25

11. Consell nacional
de dones d’Espanya
C. Diputació, 306, pral.

4. Associació per a la
Dona Efectiva (APDE)
apde@telefonica.net

12. Club futbol sala
Eixample sènior femení
cfseixample.cat

5. Vocalia de les dones
de l’Associació de Veïnes
i Veïns de l’Esquerra de
l’Eixample (AVVEE)
avvee.org

13. Equip Clínic CIPAIS
(Centre d’intervenció
psicològica, anàlisi
i integració social)
cipais.cat

6. Associació de Veïns
del Barri de Sant Antoni
barrisantantoni.cat

14. Federació d’Organitzacions Gent Gran, Dones
i Família (FOCAGG)
focagg.org

7. Associació de Veïns
Dreta de l’Eixample
C. València, 302
8. Vocalia de les dones
de l’Associació de Veïnes
i Veïns Sagrada Familia
avvsagradafamilia.net

15. Fundació Aroa
fundacioaroa.org
16. Fundació Setba
fundaciosetba.org

17. Grup Àgata. Associació
catalana de dones afectades de càncer de mama
grupagata.org
18. Hèlia Dones
heliadones.org
19. Comissió de Dones
del Pla de Desenvolupament Comunitari de
la Sagrada Família
donessagradafamilia.net
20. Unió Cívica de consumidors i mestresses
de casa (UNAE)
unae.cat
SERVEIS D’INTERÈS
21. Punt d’informació
i atenció a les dones
(PIAD) Eixample
bcn.cat/dones
Secretaria del Consell
Municipal de les Dones
de l’Eixample
conselldoneseixample@
bcn.cat

