Reunió de constitució del grup motor per fer seguiment del Protocol
de Bones Pràctiques de gènere de la FAVB
Data: 28/10/2020 Horari:17-18 Format: online
Assistents: Cesca, AAVV la Salut; Marta, AAVV Sagrada Familia; Corina, AAVV
Sagrada Familia; Sylviane, AAVV Esquerra de l’Eixample; Eva, AAVV Sarria; Mercè
AAVV Raval; Mari Carmen, AAVV Esquerra de l’Eixample; Estrella, AAVV Poble Nou i
Alaitz i Blanca de la FAVB.

-Comencem fent una ronda de presentació de qui és cadascuna i de quina entitat ve.

-Es planteja l'estructura de la sessió que serà constituir el grup motor per al protocol,
parlar del document i de les tasques del grup motor; explicar les fitxes que s'han fet
per a complementar el protocol i explicar un parell de temes que companyes han
compartit i que estan vinculats amb el protocol.

-Les companyes de la Salut expliquen que en el barri s'està fent el projecte Gèner-ant
al barri, al costat d'altres entitats. En el projecte es promouen accions amb
perspectiva de gènere i entre altres s'està fent el projecte veïnes per veïnes, per a fer
acompanyament a dones que han sofert violències masclistes, per a això s'estan fent
accions formatives amb Helia Dones, per a poder fer un acompanyament a aquestes
dones. També s'estan organitzant uns punts liles.
S'enviarà un resum del projecte.

-Les companyes de Sagrada Família, expliquen que se'ls ha contactat des de ECOM,
entitat que treballa amb persones amb diversitat funcional, perquè estan fent un
mapatge d'accions comunitàries a la ciutat en els àmbits de les cures, la infància i
l'habitatge, que es diu Ciutat Viva. Els ha interessat el protocol i l'inclouran dins del
mapatge que estan fent.

-A continuació presentem les tres fitxes que s'han fet que són sobre el repartiment
del temps que es parla en les reunions; repartiment de rols; i distribució de les
tasques dins de les entitats. S'acorda que se'ls enviarà perquè puguin provar-les i si
és necessari fer algun canvi o afegir alguna pregunta.

-Comencem a parlar del document del protocol que es va aprovar en l'assemblea del
3 d'octubre. Eva proposa que abans de les reunions s'enviïn els punts que es
tractaran per a poder preparar-los. Les companyes de la Sagrada Família expliquen
que li ho estan mirant i que estaria bé començar a fer formacions sobre els temes que
inclou el protocol. Sylviane explica que dins de les entitats existeixen dificultats per a
treballar dels temes de dones. El grup de dones de la Salut, li ho està mirant i el
passarà a la junta. La comissió de dones del Poble Nou, encara no li ho ha pogut
mirar, elles porten poc temps treballant aquest tema, però en el barri al costat
d'altres entitats del barri estaven fent també un protocol.
Els canvis que es facin del protocol des del grup motor es validaran en l'assemblea de
la FAVB de l'any que ve.
Es comenta que les fitxes d'implementació del protocol seran essencials per a poder
desenvolupar-lo.

-Abordem els temes de funcionament i logística del grup motor. Es planteja fer la
sessió el mes vinent per a poder anar agafant ritme i que les persones que participem
ens puguem conèixer millor. De moment les sessions seran online
La pròxima sessió serà l'1 de desembre, també en format virtual.
Es farà un Drive per a enviar tota la documentació i que estigui disponible per a totes.

-Eva comenta que ha estat investigant sobre el concepte d'interseccionalitat que li
sembla molt interessant i ha enviat alguns links amb informació.

-Les tasques del grup motor per a la pròxima sessió són: treballar el document per a
portar propostes de canvis i utilitzar les fitxes.

