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CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia:  11 de desembre 

Horari: 18:00h-20:00h 

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

Assistència: 

- Àngels Pera (Ventijol) 

- Lorda Ferrer (Acompanyament Re-allotjament Bon Pastor) 

- Pilar Díaz (Grup de Dones de la Trinitat Vella) 

- Claudia Campos ( Grup de dones Trinitat Vella )  

- Vicenta Pechuan (Escola d’adults Pegaso) 

- Roser Gómez (Associació Catalana pels Drets de les Dones) 

- Núria López (Associació la Tireta ) 

- Cristina Monteys (Servei d’interculturalitat) 

- Montse Herrera 

- Carmen Santana 

- Júlia Mayor, Joventut ERC 

 

Tècniques  

- Susanna Descals (Referent de Gent Gran i Feminismes i LGTBI) 

       Conselleres municipals  

- Elvira Juncosa ,consellera de Feminismes i LGTBI  

- Pilar Domech , consellera ERC 

- Marta Villanueva ,consellera PSC 

- Anna Satorra , consellera Junts x Catalunya 

 

S’ excusa  

- Marina Sánchez (Secretaria ERC) 

- Angelica Pérez (Pla Comunitari de Navas) 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 
2. Aprovació de l’acta 
3. Procés PAM-PAD  
4. Valoració programació 25 de novembre  
5. Valoració 1ªJornada Circuit territorial de Sant Andreu. 
6. Balanç de la mesura de govern per la millora del sistema per l’abordatge integral de les 

violències masclistes a Barcelona i Mesura de govern cap a una Barcelona lliure de violències 
masclistes 2019-2023. 

7. Altres informacions  
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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 

3. Procés PAM-PAD  

Elvira Juncosa informa que el districte de Sant Andreu potenciarà 10 debats temàtics , i un d’ ells serà 

des de la perspectiva feminista, models d’intervenció. Els debats es realitzaran durant el primer 

trimestre del 2020 

4. Valoració de la Programació 25 de novembre del districte de Sant Andreu . 

S’informa que enguany s’ han programat 48 activitats en el marc del 25 de novembre del districte de 

Sant Andreu . 

Totes les persones assistents i representants de serveis, entitats i grups polítics, coincideixen en 

destacar l’acte central del districte de Sant Andreu , a la Plaça Orfila com un acte molt emotiu, molt 

intens i que malgrat va ser curta l’actuació de la Coral , va ser prou inspirador i colpidor. El projecte 

de la Coral-performance de dones està format actualment per 25 dones del districte de sant Andreu . 

En poc temps el projecte està arrelant i l’ objectiu es seguir consolidant-se el proper any 2020. No 

totes les dones van poder assistir-hi.  

Es destaca que a la Plaça Orfila cada cop hi ha més gent que participa en aquest acte. Persones de 

diferents edats (com l’assistència de l’alumnat de l’escola d’ adults Pegaso). Es va fer la lectura del 

Manifest a càrrec de Ventijol i posterior encesa d’espelmes.  

També es comparteixen les valoracions d’altres programacions per part dels serveis i entitats que 

assisteixen al consell de dones  

Baró de Viver: La primera trobada per treballar l’activitat del 25N Dia Contra la Violència de Gènere a 

Baró de Viver es va treballar de forma comunitària des de mitjans del mes d’ octubre. Una comissió 

de treball formada al voltant de 27 persones (veïnes de Baró de Viver de serveis i entitats). La 

trobada és dinamitzada pel Centre Cívic Baró de Viver, servei que està liderant aquest procés 

comunitari. La finalitat és la de proporcionar un espai conscient on detectar el què es vol treballar en 

relació a la violència de gènere i  es va proposar amb sessions de treball que facilitin definir els 

objectius de l’activitat del 25N. Es proposa les accions de REIVINDICAR i SENSIBILITZAR, es treballarà 

amb un mapa de recursos i protocols a seguir en cas de violència de gènere i amb una perspectiva 

institucional i s’acorda quina activitat es realitzarà per al 25N. 

Ventijol : enguany va fer el Manifest . Van fer dos manifestos ( un més curt pel llibret dels actes 25 de 

novembre , i el que es va llegir a la Plaça Orfila, a l’acte central ) 

Grup de dones Trinitat Vella: vam fer l’ acte central el mateix 25 de novembre pel matí al voltant de 

l’olivera del costat de la Biblioteca Trinitat Vella. Es van encendre espelmes, al voltant del símbol de 

les dones i es va lectura del manifest. També es va donar material. També informen de la pel·lícula 

del següent dia “ Durmiendo con su enemigo “ 

Tireta, informa de la seva participació també a l’acte central al Centre Cívic de Navas del dia 28 de 

novembre, on també es va fer la presentació de la Coral- performance de Dones i l’actuació de les 

Dones de Blanc. Va ser un acte molt emotiu i reivindicatiu. Amb molta assistència de públic. La 

proposta al barri de Navas també es des de la perspectiva comunitària . 

Bon Pastor, el servei d’ interculturalitat informa que l’acte central pel 25 de novembre a Bon Pastor  

va ser un acte potenciat des dels serveis de la xarxa jove, amb un acte de sensibilització al carrer. Es 

van anar penjant samarretes amb els noms de les dones assassinades, un acte molt colpidor i 

reivindicatiu. Va participar la Sala Jove, el Centre Obert el Cel, etc  

Parc de la Pegaso, també es va celebrar un acte-concert  promocionat per BN Comú, amb molta 

fluència de públic. 

Activitats per a joves: activitats de sensibilització a l’espai Jove Garcilaso i a les festes majors de la 

Sagrera (amb el suport de Mirada de dona) i de Sant Andreu de Palomar. Es van contractar activitats 

des de la intervenció del teatre de l’oprimit per població adolescent i jove.  
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Enguany han participar els centres de secundaria Alzina, Puigvert i Marti i Pous. La proposta del 

districte es ampliar a un barri més del districte l’ any vinent. 

Activitats  des de les persones grans: als casals de la gent gran del districte s’està treballant en 

perspectiva de gènere  i la participació del grup de teatre Girabent , que van representar una peça de 

teatre sobre violències amb les persones grans. 

En general, destacar que  es manté el compromís, i la coresponsabilitat de tots els serveis i entitats 

de dones del districte en la programació del 25 de novembre .  

 

5. Valoració 1ªJornada Circuit territorial de Sant Andreu. 
S’ informa en el marc del consell de les dones la Jornada tècnica del circuit territorial de Sant Andreu 
que es va celebrar el dia 27 de novembre . 
L’objectiu de la jornada era donar a conèixer el circuit territorial a tots els serveis i equipaments del 
districte i els objectius de treball del circuit territorial de ciutat i el del districte de Sant Andreu . 
S’ informa que es facilitarà via correu electrònic dels documents que es van presentar a la Jornada i 
es presenta la Guia del Bon tracte . 
La valoració ha estat molt positiva i la proposta és que la Jornada del circuit territorial es realitzi 
bianualment . 
També es va comptar amb la col·laboració de l’ Associació de Dones Pal.las Atena, amb la participació 
de Rosa Maria Guri , en la lectura de poesies i la dramatització de Clip teatre ( grup de teatre de S ant 
Andreu). 
Es va demanar a les persones que van assistir a la Jornada que fessin aportacions per poder treballar 
els objectius del circuit territorial del 2020 (s’informa que ja s’han traslladat les propostes al circuit 
territorial de sant Andreu) . Les peticions van anar al voltant i destacant  :  

 Treballar la prevenció amb joves, i noves masculinitats 
 Treballar i sensibilitzar amb els homes + grans de 60 anys (casals gent gran) : cures 
 Tenir present la perspectiva intercultural mes enllà de les referència de les dones migrades 
 Seguir creant espais d’intercanvi i compartir bones pràctiques  
 Potenciar el treball en xarxa més enllà de la realitat de cada servi i entitat  
 Potenciar les formacions  

 

6. Balanç de la mesura de govern per la millora del sistema per l’abordatge integral de les violències 
masclistes a Barcelona i Mesura de govern cap a una Barcelona lliure de violències masclistes 2019-
2023. 
 

7. Altres informacions:  
                        S’ informa que el proper consell de Dones es celebrarà el mes de març. 
                        Montse Herrera informa del projecte del Latido de las Mariposas que es fa a Madrid.  
                           Ens comenta que properament coneixerà el projecte i  el voldrà explicar al proper consell de dones.  

 

Finalitza el consell a les 20:05 

 

Barcelona ,11 de desembre del 2019  

 

 


