
 
 
 
 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
 

 

 
Acta del Consell Sectorial de Dones, Gènere i col·lectiu LGTBI, 14  de febrer de 2018  1 

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

Data: 14 de febrer de 2018, 18.00h 

Lloc: Seu del Districte de Sants – Montjuïc (C/ Creu Coberta, 104) 

 
Persones assistents: 
 
Consellers/es 
Laura Pérez i Castaño,   Regidora del Districte   
Núria Izquierdo Simó,  Consellera grup municipal PDeCAT 
José Antonio Calleja,   Conseller grup municipal PPC 
Fernando Alcalde,   Conseller grup municipal Ciutadans 
M. Angels Boix,   Consellera grup municipal PSC 
 
Altres conselleres 
 
Neus de Haro,     Consellera grup municipal PDeCAT 
 
 
Representats de les entitats 
 
Sole Ruiz,    PIAD 
Gemma Genestós,   Col·lectiu d’artistes de Sants 
Montse J.Sorribes,   Col·lectiu d’artistes de Sants 
Janna Cantero,   Taula de Dones de la Marina 
Josefa Balduque,   Veïna Font de la Guatlla 
Ana Isabel Jove    Coordinador Entitats del Poble-sec Pla Desenvolupament 
Comunitari 
Neus Sanclús i Montiel,  CUP 
 
 

Tècnics i tècniques municipals 
Sandra Ortigosa Pons,   Departament de Transversalitat de l’Ajuntament de Barcelona.  
Núria Pérez Blanch,   Tècnica de Gènere Districte Sants-Montjuïc 
 

Total d’assistents : 16 
 
Excusen la seva assistència: 
Esther Pérez,    Consellera grup municipal Barcelona en Comú.  
Eulàlia Camps   Entitat Deixa la teva empremta 
 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Actes al voltant del 8 de març de 2018 
3. Protocols i dispositius anti-assetjament Festes Majors de districte 
4. Seguiment al districte del pla per a la Justícia de Gènere i contra la feminització de la 

pobresa.  
5. Torn obert de paraules. 
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1. Aprovació de l’acta anterior 
 

Núria Pérez, tècnica de gènere del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda a les 
persones assistents i els agraeix la presència. Tot seguit s’emplaça al torn obert de paraules 
per aprovar l’acta de l’anterior Consell. Sandra Ortigosa demana que es canviïn les inicials CIP 
per les CIRD. Sense més comentaris es dóna per aprovada.  
 

2. Actes al voltant del 8 de març de 2018 

Núria Pérez, fa referència a l’esborrany de propostes d’activitats del 8 de març i comenta les 
activitats que estan programant els diferents barris. Tot seguit, explica que han de publicar i 
tancar el programa i posa com a termini per poder enviar les últimes propostes d’activitats el 
dilluns dia 19 de Febrer . També destaca la incorporació del Casal de gent gran en el marc del 
programa de dones i una activitat de criquet femení, portada a terme per la Lliga femenina i 
gestionada pel Centre Estudis Africans amb el suport de l’IBE.. Informa de la primera 
competició mundial de criquet femení a celebrar-se a Barcelona i del propòsit de realitzar un 
partit en el districte.   
 
Pel que fa  la Taula de dones de la Marina comenta que estan valorant la possibilitat de 
realitzar una activitat.  
 
També informa de la vaga prevista per al dia 8 i de l’acte institucional de ciutat que es realitzarà 
el dia 7 a la tarda. 
 
Una de les persones assistents pregunta per la definició de la vaga i Laura Pérez respon que 
és una vaga recolzada parcialment pels sindicats CCOO i UGT, amb una durada de dues hores 
i mitja, simbolitzant les hores extres que han de fer les dones per cobrar el mateix sou que els 
homes. Explica que l’Ajuntament posa a disposició el dret de vaga i comenta que cada persona 
tindrà l’oportunitat d’escollir si adherir-s’hi o no. Finalment, informa que ella personalment 
intentarà poder assistir a la vaga, ja que pretén ser reivindicativa i festiva.  
 
Núria Pérez, comenta que estan muntant una taula de debat i una exposició per les dones en el 
marc del Pla de desenvolupament Econòmic del Districte, es vol visualitzar el treball en el món 
de l’empresa, com estan intentant incorporar mesures d’igualtat i contra l’assetjament laboral. 
També s’està treballant per tal que alguna persona del comerç de trajectòria familiar del barri i 
una persona del món cooperativista puguin compartir les seves històries personals i 
generacionals. Aquest acte es portaria a terme el dia 12 de Març.   
 

3. Protocols i dispositius anti-assetjament Festes Majors de districte 

 
Núria Pérez, comenta que, en l’àmbit de la comunicació, les entitats que participen a la Festa 
major de Sants tindran  material per poder distribuir i fer campanya en relació a l’assetjament 
masculí.  Informa que es vol treballar amb els organitzadors de la Festa Major de Sants per 
millorar les propostes valorades en l’experiència de l’any passat, també També es vol portar a 
terme en el concert de “DiVersiones” incorporaran determinades mesures anti-assetjament amb 
la col·laboració de les persones itinerants.  
En relació a l’Ajuntament, comenta que és aquest el que dóna la idea a les entitats que 
organitzen les festes majors amb el propòsit que ho incorporin i, en un futur, no hagin de 
dependre de l’Ajuntament. D’aquesta manera, es busca treballar la festa des d’un inici,evitant 
qualsevol acte que malmeti la imatge de la dona. També explica que estan treballant amb la 
idea de fer una formació a totes les entitats que vulguin participar a la Festa major de Sants 
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amb la finalitat que aquestes ho incorporin a la seva festa, tant en el procés de definició de la 
festa, en la ubicació dels espais i de l’escenari, la localització dels lavabos, els grups musicals 
convidats, etc.  
 

4. Seguiment al districte del Pla municipal per a l a Justícia de Gènere i contra la 
feminització de la pobresa.  

Núria Pérez informa, juntament amb la Sandra Ortigosa del Departament de Transversalitat de 
Gènere de l’Ajuntament de Barcelona, que les persones assistents disposen d’una síntesi del 
seguiment al districte del Pla Municipal per a la Justícia de Gènere i contra la feminització de la 
pobresa. Entre d’altres, el pla té com a fita disposar de totes les dades segregades segons 
sexe, entenent que és una mancança en molts departaments, investigacions i recerques 
actuals. Núria Pérez, reitera aquesta necessitat, ja manifestada en els diferents grups de treball, 
de segregar les dades per sexe en relació a l’espai públic i la pobresa.  

Sandra Ortigosa comenta el propòsit del Departament de transversalitat de gènere de disposar 
d’una persona referent en els diferents districtes. L’existència d’una persona referent com a 
figura transversal i estructural en el districte permetrà que totes les àrees i departaments del 
districte tinguin una mirada de gènere. Posteriorment, informa que ella és la figura referent del 
Districte de Sants-Montjuïc.  

Núria Pérez comenta la necessitat i la demanda d’informació a nivell de barri i no tant de 
districte. Informa que tenen la informació segregada per sexe del barri en mesures com 
l’esperança de vida o el perfil del desocupat o desocupada.  

Sandra Ortigosa fa referència a la prova pilot realitzada aquest any i comenta la formació 
destinada al personal tècnic del Districte. Explica que aquesta es portarà a terme en les 
diferents ares del Districte i comenta que s’anirà generalitzant a altres districtes. També 
comenta la revisió que han realitzat en diferents plans i projectes, així com els premis que 
s’atorguen, a qui s’està reconeixent, a qui s’està contractant, etc. Posteriorment, fa referència a 
la persona que avalua la revisió com a tècnic o tècnica de gènere i comenta la comunicació 
inclusiva del Districte.  

Núria Pérez comenta, a nivell de formació i ocupació, la intervenció inicial del pla de barris de la 
Marina i la formació per aconseguir el carnet de conduir de camions o autocars. Aquesta última 
acció, respon a la necessitat d’inclusió laboral femenina en el marc de les naus o indústries 
situades a la Zona Franca. També explica la realització d’un curs de cuines del món amb una 
mirada paritària a Poble-Sec i d’un altre, portat a terme i subvencionat per Barcelona activa, de 
cures dedicat a l’ocupació de dones que es troben dins l’economia submergida. Aquestes 
actuacions tenen com a objectiu posar en valor aquestes dones.   

Informa que s’està portant a terme a Poble-sec un diagnòstic de salut amb l’Agència de Salut 
de Barcelona i la col·laboració de diferents grups de dones del casal Concòrdia i d’altres 
entitats que també participen en aquests espais.  

Pel que fa a la marxa exploratòria a Santiveri realitzada l’any passat, comenta la realització 
d’algunes obres en relació a les propostes sortides d’aquesta i la passejada de Sants-Badal.  

Dins del marc de vida lliure de violència estan fent una revisió per millorar la violència masclista 
a Sants. Per altra banda, comenta que han fet una mesura de redistribució dels espais del Punt 
d'Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc (PIAD).  

Una veïna comenta que per aproximar-se al pla personal de l’Ajuntament han realitzat, per a 
les persones de Sants, una zona de treball i de visites, entenent que és un element de millora. 
També fa esment a d’altres millores que s’han portat a terme.   
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Núria Pérez, fa referència a la tasca realitzada per les dues parelles itinerants a les Festes 
majors de Sants i comenta que aquest any es pretén millorar la formació i alguns aspectes que 
van sortir l’any passat.  

Pel que fa a la Taula de dones de la Marina comenta l’inici del projecte “espais liles” fruit d’una 
recerca realitza el mes de Març de l’any passat. Es comenta que el 8 de Març es va presentar 
un diagnòstic públic del barri detectant aquells espais conflictius on les dones es poden sentir 
incomodes o amenaçades. També s’explica que es busca implicar comerços, instituts, etc. 
S’espera que aquest sigui un espai de seguretat per a les dones i una forma de conscienciació 
pel barri. Finalment es comenta que és un procés de treball a desenvolupar a dos anys vista.  

 

5. Torn obert de paraules. 

Josefa Balduque comenta que no s’ha modificat l’hora de l’acte del Consell sectorial de dones, 
gènere i col·lectiu LGTBI i demana informació respecte la diagnosi de salut comentada durant 
el mateix. Laura Pérez demana disculpes i respon que preguntarà el motiu per el qual no s’ha 
modificat.  Núria Pérez, comenta que fa uns anys es va realitzar un diagnòstic de salut a Poble-
Sec per l’Agència de Salut. També explica que es van realitzar diferents enquestes a 
professionals, tècnics/es, veïns i veïnes, etc. Finalment comenta que es realitzarà una recerca i 
un resum dels resultats el dia 16 de Març destinat al barri. 
 
Josefa Balduque, com a veïna de la Font de la Guatlla, pregunta per la forma en la que es pot 
informar de les activitats que es realitzaran el dia 8 de març i si el districte farà vaga. Núria 
Pérez respon que, pel que fa al Consell sectorial de dones i de participació, el centre 
d’informació de les dones cada 15 dies envia un correu de totes les activitats que es realitzen 
en relació a les dones i comenta que li passarà el contacte perquè li enviïn la informació. En 
relació a la vaga del districte, Laura Pérez comenta  que s’asseguraran els serveis mínims i que 
aquelles persones que vulguin fer vaga, la puguin fer.  
 
Finalment, Josefa Balduque fa referència a una persona amb discapacitat que ha patit un 
acomiadament improcedent per assetjament laboral a una empresa ordinària. Tot seguit, 
comenta les dificultats d’aquesta per trobar  feina i pregunta pels mecanismes de resposta del 
Districte davant aquests casos. Núria Pérez comenta, a nivell ocupacional, la possibilitat 
d’inserció laboral a través de Barcelona Activa.  
 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.   


