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CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 

Dia: 18 de setembre 

Horari: 18:00h-20:00h 

Lloc : Sala de reunions. Districte Sant Andreu 

Assistència: 

- Cristina Vázquez ( Transforma’t Bon Pastor) 

- Àngels Pera (Ventijol) 

- Lorda Ferrer (Acompanyament Re-allotjament Bon Pastor) 

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

- Jobita Martínez Marañón (Grup de Dones de la Trinitat Vella) 

- Magda Juvé (Pal·las Atena) 

- Cèlia Vallès (Pal·las Atena) 

- Marina Sánchez (Secretaria ERC) 

- Vicenta Pechuan (Escola d’adults Pegaso) 

- Maria Ángeles Fernández (Bailarinas sin Fronteras) 

- Joana Torruella (Associació Catalana pels Drets de les Dones) 

- Montse Herrera , Ciutadans 

- Carmen Santana , Partit popular  

- Júlia Mayor, Joventut ERC 

 

 

Tècniques  

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

- Rut Mata (Tècnica Auxiliar en Dinamització i Cohesió Social) 

- Angelica Pérez (Pla Comunitari de Navas) 

       Conselleres municipals  

- Elvira Juncosa ,consellera de Feminismes i LGTBI  

- Pilar Domech , consellera ERC 

- Marta Villanueva ,consellera PSC 

- Anna Satorra , consellera Junts x Catalunya 

- Anna García , consellera Barcelona pel canvi 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
1. Benvinguda de la consellera Elvira Juncosa 

2. Aprovació de l’acta 

3. Programació 25 de novembre: Districte i Ciutat 

4. Presentació dels projectes Dona i Cançó, Womart Trinitat Vella, Pla Comunitari de Navas 

5. Informació del Circuit Territorial contra la violència masclista-Districte de Sant Andreu 

6. 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. Programació 25 de novembre: Districte i Ciutat 

Existeix un timing i una data en que ha d’estar tancada la programació que és el dia 18 d’octubre. 

Aquesta seria la data límit en que es poden incloure activitats d’entitats i serveis. Anteriorment es 

passava una graella a totes les entitats i serveis que s’anava omplint, enguany, el sistema ha canviat 

per fer-ho d’una manera més senzilla i eficaç.  

S’ha enviat via mail amb un nou formulari que cada entitat omple individualment, un cop arribi la 

data del tancament, es procedirà al volcatge. 

Susanna Descals connectarà amb Comunicació i en farà el control de seguiment per tal de que els 

actes no se solapin. 

L’acte central del dia de la violència antimasclista encara no està tancat, no es fa mai el mateix dia 25 

perquè es va a la manifestació però el que és segur és que es fa a la plaça d’Orfila. Aquest consta de 

vàries parts i parlaments. Es fa la lectura del manifest, que, aquest any anirà a càrrec de l’Associació 

Ventijol (que s’hi ha ofert)  i s’ha d’acabar de concretar la resta del contingut de l’acte , però tindrà 

com a full de ruta el XIV premi 25 de Novembre Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 

vers les dones.  

L’Àngels de Ventijol explica que el manifest vol ampliar la mirada cap als fills que també es veuen 

involucrats en un escenari de violència masclista tot i que enguany també es pretén l’abordatge de la 

violència masclista en la seva diversitat tal i com fa esment Elvira Juncosa. 

També hi haurà una part de performance que consistirà en una peça curta (pendent de concretar)  

però colpidora i una encesa d’espelmes. La importància de fer l’acte a l’aire lliure i a la plaça d’Orfila 

rau en què s’arriba a gent a la qual potser no s’arribaria si es fes en un equipament.  

S’obre el torn de paraules per compartir les propostes de les diferents entitats. 

Elvira Juncosa proposa fer un petit grup de treball per preparar l’activitat així com una ronda de data-

activitat de cada entitat.  Es vol fer quelcom que, alhora que commemori l’acte, convidi a reflexionar. 

Tot i algunes propostes s’aprova que la part de performance ha d’anar a càrrec de mans 

professionalitzades.  

Es parla de contactar amb Ca la Dona perquè ens pot oferir moltes possibilitats en espectacles. 

Algunes associacions ens exposen les seves propostes pel 25N: Pal·las Atenea farà una taula rodona a 

Can Fabra en la qual hi participaran homes. Seguiran el model del programa de ràdio “Petit curset 

d’estiu sobre masclisme” (Catalunya Ràdio). 

El mateix 25 de novembre El Grup de Dones de la Trinitat Vella faran un acte a la biblioteca del barri. 

   

 

4. Presentació dels projectes Dona i Cançó, Womart Trinitat Vella, Pla Comunitari de Navas 

L’Alícia, de Dona i Cançó, presenta el seu projecte al Consell de Dones. 

Es tracta d’una coral de dones que, a partir d’una situació colpidora creen coses meravelloses.  

El Projecte de Dona i Cançó té deu anys de trajectòria i ja hi ha passat unes 500 dones. S’evoca la 

cultura feminista com a transformació social vista des del punt de vista de les cures. Es tracta de 

llençar una pregunta a l’aire, no pas d’acusar, que és el que fa el patriarcat. 

L’Alícia explica que la Coral Performance Me Too es construeix a partir de la base de la sororitat i està 

dissenyada perquè les dones en gaudim entre nosaltres. És, per tant, un projecte per gaudir i 

alliberar-nos, “és unir el petit univers de cadascuna a la força de totes” mitjançant idees 

performàntiques. 

La creadora de la coral convida a tot el Consell de Dones a què s’uneixin al projecte i proposa fer tres 

assajos de dues hores cadascun que després desenvocarien en una actuació final. Susana Descals li 

demana que s’uneixi a la comissió de treball. 
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Es passa el torn de paraula a l’Angèlica que ens Presenta El Pla Comunitari de Navas i el seu projecte. 

Es va fer un estudi a Navas des del Pla Comunitari i es va detectar que hi havia molt poc moviment 

associatiu a nivell de dones, tant pel que respecta a grups com entitats, associacions, etc. Van veure 

la necessitat de portar l’acció al barri, encara que fos a nivell de districte. 

És per això que s’han creat tota una sèrie d’activitats emmarcades dins el Dia contra la violència 

masclista que es duran a terme en diferents  dates i, on té, una especial rellevància l’acte de “Vecina 

baja tu silla”, que tindrà lloc el proper 27 de setembre a les 18h. A la plaça Ferran Reyes. Ens convida 

a totes a què hi assistim.  

Es tracta d’un acte, dinamitzat per “Les Vernedes” on la dona pren possessió del carrer com a espai 

propi per parlar de diferents temàtiques per crear impacte en la comunitat i en el barri. 

Es vol fer confluir dones de diverses edats, cultura i origen i trobar tots els punts en comú. A Navas 

no hi ha teixit associatiu i aquesta és una manera de fer xarxa i empoderar les dones del barri alhora 

que es crea xarxa. 

També planteja que vol fer un petit tast de Dona i Cançó a Navas el proper 14 d’octubre, a nivell de 

Districte i tancar l’acte del 25N (que seria el 29 de Novembre) en aquest espai amb la coral Me Too, 

el que manca encara és trobar l’espai on es faria. 

Passem a parlar del Projecte Womart Trinitat Vella dut a terme a partir de la cooperativa Rebobinart. 

Womart aglutina diferents accions que posen de manifest la necessitat d'aconseguir una igualtat pel 
que fa al reconeixement de les artistes visuals i treballar paral.lelament amb diferents col.lectius de 
dones que poden tenir necessitats molt diverses per tal d'explorar, a través de la creació artística, 
les seves inquietuds per expressar-les a través de l'art. 

La implementació de Womart a Trinitat Vella consisteix en la creació d’un projecte artístic 
comunitari on, a través del treball amb les veïnes del barri, s’actuarà en diferents espais per 
transformar-los a partir de la seva intervenció artística. 

A través de les marxes exploratòries al barri de la Trinitat Vella realitzades durant el 2018, les veïnes 
van advertir la percepció de perillositat que es vivia en el carrer Pare Manjon,  calia transformar-la 
per garantir la seva transitabilitat a qualsevol hora del dia. En resposta a aquesta problemàtica, des 
de Pla de Barris amb Rebobinart es van impulsar una sèrie de treballs de millora de la visibilitat i de 
transformació de l’espai. Com a punt culminant d’aquest procés de canvi, Womart pretén apoderar 
les dones del barri perquè, a través de l’art mural, puguin transformar-lo amb les seves pròpies 
mans a fi de fer-se’l seu. 

5. Informació del Circuit Territorial contra la violència masclista-Districte de Sant Andreu 

Susanna Descals explica el fulletó informatiu que es crearà per sortir el dia 25 de Novembre de 2019 

impulsat i redactat pel Circuit Territorial contra la Violència Masclista del Districte de Sant Andreu. 

Aquest fulletó és La Guia del Bon Tracte, adreçada a familiars i amics de dones que pateixen violència 

masclista i per a familiars i amics d’aquells que l’exerceixen. Es tracta de donar-los consells sobre com 

procedir. 

L’estructura bàsica serà la següent: 

 

1. Preguntes (detecció) 

2. Consells (què fer o què no fer) 

3. Derivació als Serveis. 

6. Altres Informacions 

Elvira Juncosa dona per tancat el Consell de Dones i restem a l’espera de propostes i de la creació del 

petit grup de treball que les gestioni. 

 

Barcelona , 18 de setembre del 2019 
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