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CONSELL DE LES DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia: 02/05/2017 

Horari: 18:00h-20:00h 

Assistencia 

Magda Juve – Pal.las Atena 
Cèlia Vallès – Pal.las Atenas 
Montserrat Bayà- Pal.las Atenas 
Maria Ordiales – Grup de dones de la Trinitat Vella 
Montserrat Herrera – C’S 
Isabel Marzabal – AVV la Sagrera. 
Vicenta Pechuan – Escola d’adults Pegaso 
Susana Pascual – AVV la Sagrera 
Marina Sánchez – ERC Dones de Sant Andreu 
Àngels Pera – Ventijol  
Joana Torruella – Associació Ciutadana pel dret de les dones 
Maria Mata – La Fabric 
 

Carmen Santana – Consellera Municipal PPC 

Elvira Juncosa – Consellera de feminismes i LGTBI 
Anna Satorra – Consellera Municipal de CIU 
 
Susanna Descals – Tècnica de feminismes 
Olga Domènech – Mossos d’Esquadra 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordre del dia:  

 Valoració de les activitats del 8 de març del 2017. 

 Sessió de monogràfica: intervenció en situacions de violència masclista, a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra: 30 de maig l’Auditori  del Centre Cultural de Can Fabra. 

 Altres informacions:  
 Exposició de Dones en Moviment (Casal de Barri de Congres-Indians) 
 Cicle de Cinema i Dona (Proposta Festa Major de la Trinitat Vella) 
 Cicle de Salut Mental a la Biblioteca Marina Clotet, barri de la Sagrera. 

 Campanya de sensibilització Districte de Sant Andreu lliure d’agressions sexistes. 

 Precs i preguntes. 
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1. Valoració de les activitats del 8 de març del 2017. 
 
La valoració general es molt positiva, el nivell de participació va ser alt en gairebé totes 
les activitats .  
 
Magda Juvé comparteix les diferents activitats que es van programar des de l’ entitat: 
conferencia al Casal de barri de Can Portabella i la ruta que es va organitzar pel barri 
de Sant Andreu amb el suport d’ en Pau Vinyes . 
L’activitat promoguda per la Secretaria de les dones d’ ERC de Sant Andreu  + que igual 
a pl. Orfila va agradar molt ja que, va ser dinàmica i  interessant, va tenir molta 
participació i assistència de públic. 
La  Fabric parla de la preparació i organització de futures exposicions com per exemple 
la gimcana artística a la Trinitat Vella. 
AVV la Sagrera te intenció de seguir col·laborant amb les entitats del barri per 
organitzar activitat futures. Demana recuperar les mandales de  l’arbre dels desitjos 
que es troba a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats. 
Grup de dones de la Trinitat Vella, informen que el ball és una activitat consolidada 
dins de la programació del 8 de març al barri de la Trinitat Vella . 
Escola d’ adults , a traves de la Vicenta Pechuan , comparteix la presentació de llibre 
de l’ Assumpta Montella i la programació d’ una pel·lícula  
 
Es recullen diverses propostes: organitzar una ruta històrica per diferents barris del 
districte de Sant Andreu mes enfocada cap a les dones, potenciar els projectes dels 
joves al barri. També es proposa millorar la difusió i el traspàs d’informació entre les 
entitats. 
 

2. Sessió  monogràfica: intervenció en situacions de violència masclista, a càrrec dels 
Mossos d’Esquadra i serveis municipals .  30 de maig l’Auditori  del Centre Cultural 
de Can Fabra. 
 
Es prepararà la sessió amb els Mosses d’Esquadra el dia 10 de maig, en aquesta sessió 
han convidat a companys dels serveis municipals del Departament de feminismes  , 
concretament la coordinadora dels PIADS de Barcelona  per explicar tots els serveis 
municipals d’atenció a les dones i els circuits existents. La xerrada també estarà 
enfocada al marc normatiu. (marc legal) 
 
S’ acorda que serà un acte no mixta ¡, amb un aforament previst de  120 persones a 
l’Auditori  del Centre Cultural de Can Fabra. 
L’hora serà entre les 17:00 – 20:00h. Es demana màxima assistència  per part de les 
dones de cada entitat.  
 
S’ enviarà la informació properament per correu electrònic .  
 
 

3. Altres informacions 
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- Recordatori de Dones en Moviment, al Districte de  Sant Andreu es realitzaran 
activitats els dies 1,6,8 i 13  de juny, totes aquestes activitats es realitzaran a les 
18:00 de la tarda al Casal de barri Congres-Indians. 

 
 
 

S’ acorda que s’ ha de fer màxima difusió a entitats i associades. El llibret 
d’informació esta a tots els equipaments del barri. Hi haurà suport de la 
dinamitzadora del Casal Congres-Indians, Mariona., i la incorporació d’ una tècnica 
a traves d’ un pla ocupacional .  
S’ enviarà la difusió de les activitats per correu electrònic per afavorir la màxima 
difusió.  

 
- El Cicle de Cinema i Dona es realitzarà a la Trinitat Vella el dia 5 de juny a la plaça 

Trinitat Vella; la proposta s’ ha emmarcat dins de la festa major de la Trinitat Vella. 
Comissió de festes ja està informada. A les 20:00h es comença a muntar i les 21:30 
es farà la projecció de la pel·lícula. S’ acorda que s’ enviarà per correu electrònic 
tota la informació.  

 
- Cicle de Salut Mental i Cinema a la biblioteca Marina Clotet, pendent de la data 

però estarà dintre dels actes del 25 de Novembre. Aquesta activitat també és una 
proposta del Circuit territorial de violència masclista del districte de Sant Andreu.  

 
- Es recorda que hi ha algunes entitats de dones del Consell que encara no han 

enviat el qüestionari per valorar la participació de les entitats als consells de 
participació del districte . Aquest qüestionari és un encàrrec del Departament de 
feminismes de l’ Ajuntament de Barcelona . Ens demanen la col·laboració.  

 
- S’ enviarà un excel amb els contactes de totes les entitats que formen part del 

Consell de les dones del districte de Sant Andreu .  
 
- S’ informa del projecte RADARS, projecte comunitari, que s’ està impulsant al 

barri de la Trinitat Vella per la detecció de situacions vulnerabilitat de la gent gran. 
El grup de les dones de la Trinitat Vella hi estan col.laborant.  

 
- La Fabric, ha començat a fer projectes sensibilització del bulling a dos instituts fora 

del districte de Sant Andreu (Hospitalet) 
 
 

4. Campanya de sensibilització Districte de Sant Andreu lliure d’agressions sexistes. 
 
S’explica com va funcionar el protocol de l’any passat. Es parla de fer una sessió de 
informació i sensibilització sobre les agressions sexistes  en el marc de cada una de les 
festes majors del districte de Sant Andreu  ;  aquesta sessió estarà dinamitzada per  
l’empresa CJAS.  

 
 S’està treballant amb els tècnics i tècniques  dels barris del districte de Sant Andreu. 
Ara s’ iniciarà les accions a Navas, Bon pastor, baró de Viver i la Trinitat Vella  
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Barcelona, 02 de maig del 2017 

 


