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CONSELL DE LES DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia:    20 de març 

Horari: 18:00h-20:00h 

Lloc : Sala de reunions . Districte de Sant Andreu  

Assistència 

Associació de dones  Pal.las Atena 

Grup de dones de la Trinitat Vella 

Associació Ciutadana pel dret de les dones 

Pla de barris Bon Pastor  

Pla comunitari de Navas 

Casal de barri de Can Portabella  

Secretaria de dones ERC  Dones de Sant Andreu 

La Tireta 

Servei d’interculturalitat  

AA.VV de la Sagrera  

 

 

Conselleres municipals 

Elvira Juncosa – Consellera  de feminismes i lgtbi.  

Anna Satorra- Consellera municipal Grup demòcrata 

 

Tècniques municipals 

Susanna Descals- Tècnica de feminismes Districte de Sant Andreu  

S’excusa  

Mirada de dona, Ventijol  

Ordre del dia:  

1. Benvinguda  
2. Aprovació de l’acta  
3. Valoració programació actes 8 de març 
4. Presentació de llibre : Constructores de citat: Sant Andreu. La lluita de les dones pels 

drets de les dones. 30 d’abril Centre Cívic de la Sagrera  
5. Presentació dels projectes : la Tireta (Juntes contra la violència masclista ) i Dones 

Trencant la precarietat (Bon Pastor). 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Benvinguda  
Elvira Juncosa, dóna la benvinguda a les entitats i serveis que han assistit al Consell de 
les dones  
 
 
 



 

2 
 

 
 

2. Aprovació de l’acta 
 

S’aprova l’acta. 
 

3. Valoració programació actes 8 de març. 
La valoració es molt positiva en general . S’ha aconseguit que tots els territoris i serveis 
i equipaments dels territoris programin activitats en el marc del 8 de març. Enguany 
però el mateix dia de l’ acte central del districte ha coincidit amb altres activitats . Es 
valora que en edicions posteriors intentar que el dia de l’ Acte central del 8 de març es 
pugui saber en temps . S’ informa que la data té a veure amb l’ agenda de regidoria del 
districte de Sant Andreu. 
Grup de dones de la Trinitat Vella finalment no vam poder canviar de data per dificultats 
en la programació amb el centre cívic de la Trinitat Vella . L’ acte va ser molt 
participatiu . 
També es comparteix la programació d’activitats al barri de Bon Pastor que tenen una 
vessant més comunitària i participen tots els serveis i equipaments del barri de Bon 
Pastor. Es destaca que enguany hi hagut el permís per fer un graffiti al barri de Bon 
Pastor, un projecte participat per més de 50 dones , que han treballat en diferents 
tallers fins el resultat final; l’activitat ha estat tutoritzada per l’ espai Coneix i el projecte 
Transforma’s .A la plaça Robert Gerhard va haver-hi una mostra d’ entitats i activitats 
dirigides per a tots els públics al voltant del 8 de març. També hi va participar el servei 
d’ interculturalitat del districte de Sant Andreu. 
La programació al barri de Baró de Viver també va ser una acció comunitària liderada 
pel Centre Cívic de Baró de Viver amb una desfilada reivindicativa de dones del barri , 
en homenatge a les treballadores de la fàbrica tèxtil van morir cremades en una fàbrica 
textil . Hi va participar la xarxa comunitària de Baró de Viver . També van participar e 
grup Pedra que van fer els vestits de les “ mages” per la Cavalcada de la Trinitat Vella.  
Respecte l’ acte central del 8 de març a l’Espai Josep Bota la valoració en conjunt és 
molt positiva, tot i que l’obra Paradigma va ser una proposta arriscada, atrevida i 
diferents a anteriors edicions. Inicialment va costar Una obra que enfoca diferents 
realitats de les dones en una societat patriarcal i exposades a situacions molt 
arriscades i vulnerables. L’actuació musical de Taller de Músics, l’exhibició castellera 
de la Colla Jove de Barcelona i el càtering va ser molt il·lustratius de la gran varietat 
cultural i gastronòmica del nostre Districte de Sant Andreu , i van encaixar perfectament 
en l’ acte central 8 de març del districte. A l’ acte central hi van assistir-hi 150 persones 
en conjunt.  
Secretaria d’ERC del districte també mostren la seva satisfacció de l’ activitat 
programada amb el grup Comando Dones, teatre d’ improvisació , que a partir de 
frases aportades des del públic , improvisen la peça de teatre . Si que manifesten que 
hi va haver poca assistència de públic.  
Des del Pla comunitari de Navas no hi ha un grup de dones en concret , però es va 
potenciar una activitat comunitària mitjançant un Mural col·lectiu per reflectir la 
diversitat de les dones en una obra d’art participativa. El Pla comunitari vol iniciar un 
projecte de trobades amb dones al barri de Navas per recollir inquietuds i necessitats. 
Des del Pla comunitari demanen assessorament al Consell de les dones .  
Des de la Tireta informen de l’activitat 8 de març que es va organitzar a l’entitat XES  el 
dia 6 de març. També van participar el grup pelukitas.  
L’AA.VV de la Sagrera també comparteix la satisfacció de la xerrada programada “ 
perspectiva de gènere “.  
En general es valora en positiu la programació d’ activitats del 8 de març per tot el 
territori i tots els barris del districte de sant Andreu . 
 
 
 
 



 

3 
 

 
 

4. Presentació de llibre : Constructores de citat: Sant Andreu. La lluita de les dones 
pels drets de les dones. 30 d’abril Centre Cívic de la Sagrera. 
S’informa que el llibre ja està imprès i que tenim data de presentació el proper 30 d’ 
abril. Es proposa fer un petit un grup de treball per preparar la taula. Es proposa : 
associació ciutadana pel dret de les dones, Grup de dones Trinitat Vella, Mirada de 
dona , mestres que col.loraren a l’ escola d’ adults Trinitat vella. 
En breu es convocarà el grup de treball.  
 

5. Presentació dels projectes: la Tireta (Juntes contra la violència masclista ) i 
Dones Trencant la precarietat (Bon Pastor). 
S’excusa les dones que formen part del projecte Dones trencant la precarietat no han 
assistit. 
Es presenta el projecte de l’ entitat la Tireta. 
La Tireta és una entitat social sense afany de lucre, que va engegar el seu projecte al 
barri de Baró de Viver al mes de setembre del 2018, incorporant la seva seu a l’ espai 
Sinèrgics de Baró de Viver. L’entitat ofereix recursos de prevenció i promoció de salut 
mental i benestar emocional a centres públics. L’objectiu de la Tireta es millorar la salut 
mental i el benestar emocional de la comunitat amb el suport de l’acció comunitària , 
per tal de millorar la qualitat de vida de les persones i reduir el nombre de trastorns 
mentals a la població . 
La Tireta va participar en l’ activitat comunitària del passat 25 de novembre al barri de 
Baró de Viver i el projecte que ens presenten és JUNTES CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA: tallers psicoeducatius de sensibilització i empodarament de les dones en 
qualsevol situació de violència masclista, adreçats inicialment a usuaris del servei de 
salut mental del districte i AREP. La proposa serà la programació de 12 tallers 
psicoeducatius de sensibilització i prevenció de la violència masclista de 2,30 minuts 
 
 
Elvira Juncosa s’acomiada de les entitats que formen part del Consell de les dones i 
compartint amb satisfacció la feina duta a terme en el marc del consell de les dones i la 
programació de les activitats.  
 
 

           Barcelona,  20 de març del 2019 

 


