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CONSELL DE LES DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia:  24 d’ octubre  

Horari: 18:30h-20:00h 

Assistència 

Mercè Maduell- Pal.las Atena 
Cèlia Vallès – Pal.las Atena 
Montserrat Bayà- Pal.las Atena 
Maria Ordiales – Grup de dones de la Trinitat Vella 
Pilar Diaz- Grup de dones de la Trinitat Vella 
Vicenta Pechuan – Escola d’adults Pegaso 
Joana Torruella – Associació Ciutadana pel dret de les dones 
Isabel Marzabal – AVV la Sagrera. 
Marina Sánchez – Secretaria de Dones – ERC  Dones de Sant Andreu 
Raquel Gallo- Piad del Districte de Sant Andreu  

Ana Maria Casas – PPC 

Montserrat Herrera- Ciutadans 

Elvira Juncosa – Consellera de feminismes i LGTBI 
Anna Satorra – Consellera Municipal del Grup Demòcrata 
Susanna Descals – Tècnica de feminismes 
Albert Aixalà- Tècnic de participació del Districte de Sant Andreu 
 
S’ excusa : 
Maria Mata – La Fabric 
Àngels Pera- Ventijol 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordre del dia:  

 Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

 Programació d’ actes 25 de novembre al Districte de Sant Andreu 

 Projecte Dones Constructores de Ciutat 

 Altres informacions : Pla de Justícia de gènere ( 2016-2020), Campanya de 
sensibilització lliure d’ agressions sexistes a les festes majors del Districte de Sant 
Andreu 
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1. Benvinguda  
Elvira dona la benvinguda a les assistents al Consell de les dones. Informa de la carta 
que Mirada de Dona ha enviat a les entitats del Consell. Per aquest motiu no han 
assistit al Consell. 
Es presenta l’AlbertAixalà, tècnic de participació del Districte de Sant Andreu qui estarà 
present al Consell de les dones del districte per poder conèixer el funcionament de 
l’òrgan de participació. L’Albert informa que esta assistint a tots els òrgans de 
participació del Districte . 
Ens informa que al final del Consell de les dones entregarà un qüestionari a les 
entitats. 

 
2. Programació d’ activitats 25 de novembre al Districte de Sant Andreu  

S’informa que el temps per recollir les activitats del districte serà fins el proper dijous 
dia 26 d’ octubre . 
Es proposa que enguany el Manifest del Consell de les dones sigui amb col·laboració 
amb el Centre de recursos pedagògics del Districte. Susanna Descals va ser jurat a la 
darrera edició dels Jocs Florals del Districte , i es va concedir el primer premi de Poesia 
( 2on cicle d’ ESO ) , a la Categoria G , un poema a CRIDA,DONA,CRIDA ! Es comparteix 
el text amb les assistents al Consell de Dones  i s’aprova.  
També es proposa que l’acte Central del districte de Sant Andreu sigui el 21 de 
novembre a les 18:30hores a la Plaça Orfila. 
Aquest acte hi haurà els parlaments de la Regidora i Presidenta del Districte de Sant 
Andreu, lectura del manifest, performance a càrrec de les Dones de Blanc i l’ encesa d’ 
espelmes. La cloenda de l’acte serà a càrrec de la consellera de feminismes del 
districte de Sant Andreu.  
Pal.las Atena i Escola d’ adults Pegaso comparteixen la seva programació. El grup de 
dones de la Trinitat Vella està pendent de confirmar una pel·lícula amb la Biblioteca de 
la Trinitat Vella. 
S’informa de l’activitat prevista el 22 de novembre a l’ envelat de la Festa Major de la 
Sagrera: s’ ha contractat una companyia de dansa per fer una peça de dansa 
contemporània : PRESONERAS . Hi assistiran alumnes dels Instituts Joan Fuster i Alzina 
. Aquest acte compte amb el suport i coordinació de Mirada de Dona.  

 
3. Projecte Dones Constructores de Ciutat . 

S’ informa que el llibre està en procés de maquetació  a partir de les aportacions i 
recollida d’ informació de les dones que han participat al projecte. Molt probablement 
tindrem el retorn de la primera maquetació abans de desembre. Es preveu la 
presentació del llibre pel voltant del 8 de març 
Es fa un resum de les sessions que s’ han fet amb grup de dones als diferents barris del 
Districte de Sant Andreu. Les sessions de treball , tutoritzades per la historiadora Isabel 
Segura es van iniciar al mes d’ octubre a L’ Ateneu l’ Harmonia. Però es va proposar  
programar reunions amb entitats de dones i grups de dones als diferents barris del 
districte: Trinitat Vella, la Sagrera, Baró de Viver, Bon Pastor. Les reunions amb grups 
de dones van finalitzar el mes de juliol al barri de Bon Pastor. 
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La Elvira comparteix la satisfacció de poder engegar Taules de treball amb dones pels 
diferents barris per treballar temes i peticions. L’experiència ha estat força positiva. 
Hem arribat a més dones (per exemple les dones grans del barri de Baró de Viver , Bon 
Pastor i la Sagrera ) .  

 
4. Altres informacions :  

Campanya de sensibilització per unes festes majors lliures d’ agressions sexistes . Es 
recorda que la Campanya es va iniciar l’ any passat al barri de la Sagrera i Sant Andreu 
de Palomar. Enguany la campanya s’ha iniciat al barri de Navas, Trinitat Vella, Congres i 
Indians. S’ha treballat amb les comissions de festa d’aquests barris amb sessions de 
formació i sensibilització. També s’ha treballat de forma coordinada amb el 
Departament de Qualitat i Comunicació del Districte pel merchandissin ( xapes, 
cartells, lones ). 
 
S’ informa que al proper Consell de barri de la Sagrera del dia 2 de novembre , es 
presentarà l’ informe del procés de treball per a la construcció d’unes festes majors 
lliures d’ agressions sexistes  al Districte de Sant Andreu. 
 
També s’ informa de les properes sessions de sensibilització i formació al barri de la 
Sagrera i al barri de Sant Andreu de Palomar, en el marc de les Festes Majors: 

              Al barri de la Sagrera  
 
             -Dimecres 8/11/2017 a les 19:30 a Espai Jove Garcilaso 
              -Dijous 9/11/2017 a les 19h a Espai Jove Garcilaso 

              Al barri de Sant Andreu de Palomar 

            - Dimarts 14 de novembre a les 19 hores a la Lira  
 

Pla de Justícia de gènere : es recorda el document enviat  

 Piad del Districte de Sant Andreu : S’ informa que la Carmen Delgadillo, tècnica que havia 

treballat al Piad del Districte de Sant Andreu s’ha trasllat al Piad de les Corts. La substituta es 

diu Anna Heras . També s’ informa dels canvis organitzatius del servei del Piad . Es proposa que 

en una propera sessió de consell o bé una sessió de formació convidem a la Directora dels 

Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD)  del Departament  d'Informació i Atenció a les 

Dones Direcció de Feminismes i LGTBI. Es presenta a la tècnica comunitària dels Piads, Raquel 

Gallo.  

Es proposa que s’ enviarà per correu electrònic : 

- Graella d’ activitats programades pel 25 de novembre  

- Graella amb tots els contactes de les entitats de dones que formen part del Consell de 

les dones 

- Pla de Justícia de gènere  

- Estudi de transversalitat-participació  

Barcelona, 30 d’ octubre del 2017 


