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CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia:  27 de maig del 2020 

Horari: 18:00h-20:00h 

Assistència: 

Entitats i altres representacions 

Ventijol, Acompanyament Re-allotjament Bon Pastor, Grup de Dones de la Trinitat Vella, 

Associació Catalana pels Drets de les Dones, Associació Salut comunitària la Tireta, 

Servei d’interculturalitat, AVV La Sagrera, Montse Herrera (Ciutadans), 

Conselleres 

Elvira Juncosa, consellera de feminismes i LGTBI 

Pilar  Domech, consellera municipal per ERC 

Marta Villanueva, consellera municipal per PSC 

Anna Satorra, consellera municipal Junts x Catalunya 

Anna Garcia, consellera municipal per Barcelona pel Canvi 

Júlia Mayor, Consellera municipal Joventut ERC 

 

 

 

Tècniques 

- Susanna Descals , tècnica de Feminismes i LGTBI 

- Alicia Garcia , tècnica auxiliar. Barcelona Activa 
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ORDRE DEL DIA: 

 

1.Benvinguda de la consellera de feminismes i lgtbi 

2. Aprovació de l’acta anterior 

3. Situació i experiències viscudes durant el confinament 

4. Informacions de la direcció de Feminismes i LGTBI 

5. Línies de treball per als propers mesos 

 

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

1. Benvinguda 

Elvira Juncosa, dona la benvinguda a les entitats i serveis que han assistit al Consell 

de Dones. 

2. Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta anterior amb l’esmena que Ventijol no constava a l’acta del mes del 

consell de dones del mes de gener. 

3. Situació i experiències viscudes durant el confinament 

Tothom coincideix que ha estat un procés de readaptació i que no hi hagut pèrdues 

de persones del seu voltant . L’ impacte Covid19 sobre tot ha estat molt present en 

el sistema de treball dels serveis que estan presents al Consell de dones i com 

s’han reajustat, adaptat i innovat en la intervenció . 

Molts dels serveis que estan presents Ventijol, Acompanyament realllotjament Bon 

Pastor, Associació de salut comunitària la tireta i servei d’ interculturalitat del 

Districte de Sant Andreu coincideixen que els primers dies va ser de reajustament 

del funcionament del serveis i que s’ha treballat de forma telemàtica, una eina de 

treball que molt probablement s’implementarà de forma sistemàtica en un futur. 

Ventijol comparteix amb les presents que hi hagut intervencions amb 

videotrucades amb famílies, s’ han detectat situacions de gran complexitat , 

violències familiars i paternofilials, s’ha hagut de fer molta contenció emocional, 

amb intervencions socioeducatives; un dels gran reptes ha estat entrar de forma 

telemàtica als domicilis particulars. 
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S’han creat grups de watts per fer seguiment a famílies i la xarxa comunitària als 

barris ha estat molt present, com en el cas del servei de reallotjament familiar de 

Bon Pastor amb seguiment de 70 persones. 

Des des de la Tireta han fet intervencions telemàtiques i han dissenyat diferents 

intervencions de suport psicològic al districte i a la ciutat de Barcelona . 

Des del servei d’ interculturalitat del Districte destaquen sobre tot la tasca de la 

xarxa comunitària als barris de la Trinitat vella, Bon pastor i Baró de Viver. 

Recorden l’acte que no es va poder dur a terme pel 8 de març (ho tenien previst 

pel 12 de març), amb l’exposició d’un gran tapis teixit de forma comunitària(cures, 

protecció), una forma simbòlica d’unir el coneixement i d’ajuda mútua entre les 

dones. Ens informa i recorda el projecte de mascaretes, on s’han confeccionat més 

de 2000 mascaretes. S’ha fet un vídeo del projecte. 

 La solidaritat i soronitat ha estat present en aquest projecte de gran impacte social 

i comunitari als barris sobre tot, de la Franja. 

Grup de dones de la Trinitat Vella, han mantingut contacte amb mossos d’esquadra 

del districte . Han treballat de forma solidaria amb famílies amb més vulnerabilitat 

al barri. També han col·laborat confeccionat mascaretes per la parròquia de Santa 

Anna. A finals de juny tenen previst tornar a concentrar-se davant de l’ olivera del 

barri de la Trinitat Vella . 

Des del barri de la Sagrera , l’ AA.VV de la Sagrera també comparteixen que no van 

poder dur a terme l’activitat prevista pel 8 de març a la Torre de la Sagrera. Han 

col·laborat amb el Rebost Solidari del barri i destaca les trobades virtuals i visuals 

de la Coral-performance  de dones Metoo del districte de Sant Andreu tots els 

dilluns a les 18 hores un espai de cura, de sororitat, de caliu, de suport que en 

confinament s’ ha consolidat com un gran projecte de dones al districte.  Ara ja 

estan pendent de la reobertura del Casal de barri de la Sagrera i desconfinament. 

Montse Herrera ens informa que ha seguit treballat amb el projecte “Latidos de las 

Mariposas“, fent vídeo trucades i bordant moltes papallones liles. 

Les conselleres municipals agraeixen aquest espai de trobada, d’intercanvi i de 

creixement entre les dones dels serveis i entitats del districte de Sant Andreu. 

 

4. Informacions de la direcció de Feminismes i LGTBI  

Elvira informa de la situació actual i progressiva obertura dels serveis municipals 

del SARA,PIADS. El servei de SAH segueix treballant de forma telemàtica. 
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També recorda del Pacte de Barcelona. A nivell de la ciutat de Barcelona s’han 

creat  grups de treball : Cohesió social, Reconstrucció  econòmica, espai urbà i 

Cultura  i el Consell de dones de ciutat està participant en el grup de treball 

Cohesió Social. S’ha anat traslladat la informació per correu electrònic (consell de 

dones del districte) de les diferents trobades de ciutat. 

Dues de les entitats del consell de dones ( Ventijol i Tireta ) participen del grup de 

violències masclistes del circuit territorial de ciutat. 

 

5. Línies de treball per als propers mesos 

Després d’un debat entre les entitats, serveis, i persones assistents, i a proposta 

d’un servei es proposa la redacció d’un Manifest del Consell de dones del Districte 

(les aportacions i reflexions) que es traslladarà al consellde dones de ciutat, i que 

formin part del recull de propostes del Pacte de Barcelona. 

Es proposa que la Lorda, Servei de reatllotjament del Bon Pastor, lideri el procés i 

es posarà en contacte amb les entitats del consell de dones del districte de Sant 

Andreu. 

 

S’acorda fer un nou consell de dones abans de l’estiu. 

 

Barcelona ,  27 de maig del 2020 

 

 


