Acta Reunió Grup Bones Pràctiques FAVB 26/05/2021
Participen:
Estrella Poble Nou,
Marta Sagrada Família,
Merce Raval,
Sylviane, Esquerra de l'Eixample
Celia, la Salut
-Es presenten alguns gràfics de les fitxes que es van recollir pel protocol. En general
estan d'acord amb els resultats que es van exposar, tot i no es van poder graficar
moltes preguntes perquè hi havia molta disparitat en les respostes i no eren prou
significatives. Algunes diuen que van enviar les seves fitxes i no apareixen en els
gràfics. No tenim les fitxes de Poble Nou ni de l'Esquerra de l'Eixample. Quedem en
comprovar-ho.
-Parlem del Protocol d'Assetjament que s'ha fet des de la XES (Xarxa de Cooperatives
Socials). La XES té en comú amb la FAVB que és una xarxa d'entitats. En aquest cas, el
protocol està aprovat per la Junta de la XES però a més cada entitat particular
ha d'adherir-se específicament al protocol. Comentem que adherir-se pot significar
que les entitats hagin d'involucrar-se més, i que per eixample es pot posar com a
condició que hagin d'omplir les fitxes.
Link del protocol:
https://xes.cat/protocol-davant-dassetjaments/
-Fem posada en comú de la difusió cap a altres entitats per convidar-les a participar al
grup. Van omplir l'excel directament. Comentem que potser la sessió sobre el circuit
d'atenció a les violències potser una bona oportunitat perquè altres dones d'entitats
comencin a involucrar-se. Quedem en que farem un cartell perquè elles puguin fer
difusió
-Preguntes si hi ha un nombre màxim de guies de llenguatge per entitat, algunes han
demanat 25. S'hauria d'aclarir el número màxim i si hi ha un lloc de l'Ajuntament per
poder recollir més.
Comenten que algunes entitats demanen més per poder portar a altres entitats i
col·lectius del barri.
-Sobre la formació del Circuit d'atenció de les violències de l'Ajuntament de Barcelona
que farà una tècnica del PIAD, es proposa dividir la sessió en dos dies perquè dues
hores més mitja hora de preguntes és molt. A totes els hi va bé el dia 9.
-Sylviane explica que al dia següent hi ha reunió del Consell de Dones de Barcelona,
que no han enviat l'acta amb prou temps i que estaria bé participar

