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CONSELL DE LES DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia:    20 de gener 

Horari: 18:00h-20:00h 

Lloc : l’Ateneu Harmonia (Espai Llavors, primera planta) 

Assistència 

Associació de dones  Pal.las Atena, Associació Ciutadana pel dret de les dones, Pla 

de barris Bon Pastor(acompanyament al reatllotjament), Secretaria de dones ERC 

Dones de Sant Andreu Associació la Tireta ,AA.VV de la Sagrera, Escola d’ adults 

Pegaso, la Sagrera en Femení, 9 urbanismefeminista, Ciutadans 

 

Conselleres municipals 

Elvira Juncosa –consellera de feminismes i LGTBI 

Pilar Dómech-consellera de GMERC 

Marta Villanueva Cerdan - GMPSC 

Anna Satorra- GMJuntsxCat 

Anna Garcia BXCanvi 

 

Tècniques municipals 

Susanna Descals- Tècnica de feminismes Districte de Sant Andreu  

S’excusa  

Pla comunitari de Navas 
Servei d’ interculturalitat del districte  
Grup de dones de la Trinitat Vella 
Transform`tt 

 

Ordre del dia:  

 Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

 Aprovació de l’acta 

 Proposta d’activitats programació 8 de març. 

 Procés PAM-PAD: propostes de les entitats per treballar en sessió especifica 
feminismes i lgbi. Comissió de treball. 

 Altres informacions  
 

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

2. Aprovació de l’acta 
S’aprova l’acta. 

3. Presentació de entitats que s’ incorporen al consell de dones del Districte 
de Sant Andreu 

Es fa una roda de presentació de les diferents entitats que assisteixen al 
Consell de dones , i es presenten dues entitats noves al consell :  
 
La sagrera en femení( la Sagrera es Mou )  es presenta com una associació 
sense ànim de lucre, que vol combatre la pobresa i l'exclusió social en el seu 
entorn més proper: el barri. 
 
http://lasagreraesmou.org/ 
 
La Sagrera es mou la conformem 8 comissions de treball . Actualment la 
Sagrera en femení està formada per 14 dones que estan treballant en 
l’elaboració d’ un projecte que un dels eixos vertebradors siguin les cures entre 
dones . La seva proposta es iniciar el projecte a partir del mes de setembre del 
2020 . Seria un espai autorganitzat entre dones. Es reuneixen a l’Espai 30- Nau 
Sala Ivanow. 
 
9 urbanisme feminista tenen com a objectiu transformar els espais públics al 
districte de sant Andreu , situant com a eixos principals les persones i la seva 
diversitat des de la perspectiva de gènere . Ens informen que el proper dia 25 
de gener fan una performance a la Plaça Orfila “ El violador en el teu camí “ i 
després tenen previst fer una marxa exploratòria amb l’ objectiu de conèixer les 
desigualtats en l’ espai pública quins serien els carrers que compleixen criteris 
de seguretat al barri de sant Andreu d e Palomar . 
S’ informa que qualsevol vol activitat a la via pública requereix una llicència 
corresponent que s’ ha de presentar per registre amb el marge d’un mes . 
 

4. Proposta d’ activitats del 8 de març del 2020. 
Es recorda l’ enllaç per anar penjant les propostes de les activitats de les 
entitats i els serveis. Tenim el topall del 6 de febrer. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBL
ZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUNFRDTTRGOEVOTEVFWFBDUDRENVI5
RE8zWC4u 
Per l’acte central del 8 de març, es farà el dia 10 de març  l’Espai Josep Bota, 
carrer Sant Adrià, 20 a partir de les 18 hores Es proposa l’ Associació la Tireta 
Salut que sigui l’ entitat que faci el manifest . 
Es proposa l’obra de teatre de la companyia de les fugitives , Dona Foc-la dona 
que crema (s’enviarà la proposta per correu a totes les entitats del consell de 
dones) 
També es convidarà a la Coral Performance de dones del districte de Sant 
Andreu. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUNFRDTTRGOEVOTEVFWFBDUDRENVI5RE8zWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUNFRDTTRGOEVOTEVFWFBDUDRENVI5RE8zWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUNFRDTTRGOEVOTEVFWFBDUDRENVI5RE8zWC4u
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Es demana contactes per fer el càtering. 
Les entitats comparteixen les propostes que estan preveien proposarà a la 
programació: 
- La Tireta fer una programació amb la XES Sant Andreu ( entitat amb seu al 

Recinte de la Fabra i Coats ). 
- Associació Dones Pal.las Atena , pendent exposició ICD 
- Escola d’ adults Pegaso : cinefòrum  
- Vocalia de dones AA.VV de la Sagrera , una activitat: L’art d’empoderar 
- Presentació del llibre de l’Associació Ciutadana pel dret de les dones, amb 

el suport del Consell municipal de les persones grans de l’ Ajuntament de 
Barcelona  

- Secretaria ERC , xerrada a la Lira SCL 
 

5. Procés PAM-PAD: propostes de les entitats per treballar en sessió 
especifica feminismes i lgtbi. Comissió de treball. 
Elvira Juncosa, consellera de feminismes informa de la propera sessió del 18 
de febrer debat sectorial de feminisme –lgtbi del districte de Sant Andreu 
que es celebrarà a Can Clariana , Centre Cultural, FelipII,222 a les 19h. 
Els eixos que es partirà serà :  
- Nou espai del Piad ( edifici Porta Trinitat )  
- Recuperació de la memòria democràtica dels barris del districte 
- Enfortiment del consell de les dones i ampliació de la participació de nous 

grups i entitats 
- Impulsar el projecte dones trencant la precarietat a la Trinitat vella  
- Consolidar els projectes dels punts lila per la prevenció i atenció de les 

agressions sexuals a les festes del districte de Sant Andreu  
- Projecte poligoneres, al polígon de Bon Pastor  

           En breu es posarà una data per les entitats i grups de dones per treballar en 
comissió de treball prèvia. 
 

6. Altres informacions: 
S’informa que s’ han proposat dues entitats del consell de les dones Ventijol i 
Associació la Tireta, s’ han proposat per formar part del circuit de violència del 
districte de sant Andreu . Si estan acceptades també formaran part del grup de 
treball sobre Violències Masclistes del Consell de Dones  
 
 

           Barcelona,  20 de gener del 2020 

 


