
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

ACTA (provisional) 
DEL CONSELL SECTORIAL DE FEMINISME DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 

 
 
Data: 1 de febrer de 2017 
Lloc: Sala de reunions  del districte de Nou Barris 
Hora: 19 h 
 
Presideix: 
Carolina Recio , Consellera del districte 
 
 
Assistents: 

 
- Núria Gaig, consellera del grup municipal del PSC 
- Felix Cogolludo, conseller del grup municipal de C’s 
- Esther Flaquer, consellera del grup municipal de BCN Comú 
- Joaquim Sangrà, conseller del grup municipal d’ERC 
- Ma. Rosa Micas Estalayo. Acció contra la violència domèstica 
- M. Carmen Martínez, Pinzellada de Dona 
- Pilar Cirujeda, Pinzellada de Dona 
- M. Dolors Millán 
- Representants de l’entitat Guerrilla Uterina 
- Representants de l’entitat Asendi Nou Barris 
- Mirta Manzetti, La Indomable 
- Anna Llucià, d’Andrea Associació 
- Tècnica del PIAD 
- Montserrat Benito 
- Montse Sánchez, Grup de Dones la Cosa Nostra 
- Paquita Bonet, Grup de Dones la Cosa Nostra 
- Ma .Aurelia Cubo 
- Montserrat Argente 

 
Secretària:   
 
         Montserrat Martín Céspedes 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1r. Presentació projecte “dones constructores de Drets” a càrrec d’Olga Arisò i Isabel 
Segura. 
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Intervé l’Olga Arisó per explicar que es tracta d’un projecte impulsat des de la Regidoria de 
Feminismes i LGTB que compte amb la col·laboració de la historiadora Isabel Segura. 
El projecte vol situar en el mapa la contribució de les dones a la construcció de la ciutat de 
Barcelona durant el segle XX, a partir de la seva lluita en el manteniment dels drets essencials 
per al sosteniment de la vida quotidiana. Es planteja com una nova estratègia de participació de 
les dones dels districtes i de dinamització dels seus consells. 
Les dones participants, decidiran treballar els quatre àmbits proposats (alimentació, habitatge, 
salut i constructores de ciutat) o bé treballar-ne un en profunditat, en funció de les seves 
necessitats i desitjos. 
 
Es desenvoluparà el projecte a partir de 10 sessions de dinamització i de treball conjunt amb 
les dones dels barris de la ciutat. 
Com a resultat final del treball efectuat a cada Districte es durà a terme un llibre de la col·lecció 
de Dones Constructores de Ciutat. 
Com a cloenda del procés, es dura a terme la producció d’una exposició itinerant d’àmbit ciutat, 
que doni visibilitat a les aportacions dels diferents districtes. 
 
2n. Propostes activitats 8 de març al Districte de Nou Barris i a Barcelona 
Es comenta que s’estan programant diverses activitats des de les entitats i els equipaments 
municipals (centres cívics, casals de barri, etc.). 
L’entitat “Amb veu de dona” de zona nord comenta que han programat diverses activitats pels 
dies 8,9,10 i 11 de març i en el que participen la biblioteca  i el centre cívic . L’acte final del dia 
11 de març conclourà amb diversos actes (exposició fotogràfica, presentació vídeo del resultat 
d’un treball, monòleg) 
 
L’Olga Arisó informa que des de la Regidoria de Feminismes i LGTB s’ha impulsat 
l’organització d’un acte de ciutat commemoratiu del dia internacional de la Dona que es farà al 
Districte de Nou Barris i consistirà en la celebració de diversos actes que s’estructuraran en tres 
espais (espai escènic, de circ i gràfic) i conclourà amb un concert  
 
 
PRECS I PREGUNTES  
 
Des de la Sala es demana més participació amb l’organització d’actes municipals per evitar 
coincidències de programació. 
La Presidenta invita als assistents a participar i conformar els actes de Districte amb les seves 
aportacions. 
Informa la Presidenta de la futura inauguració de la Plaça de les Dones de Nou Barris al barri 
de Roquetes, projecte liderat per les entitats del barri, veïns i veïnes que tracta de recuperar la 
memòria històrica de les dones de Roquetes, posant en valor la seva aportació per a la cohesió 
social del barri. 
 
 
Es tanca la sessió a les 20 h. 
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