CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Dia: 28 de setembre 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), Espai Coneix.
S’excusen:
Escola d’adults Pegaso
Anna Garcia, consellera municipal per Barcelona pel Canvi

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
Júlia Mayor, Consellera municipal Joventut ERC

Tècniques
-

Susanna Descals , tècnica de Feminismes i LGTBI

Elena Herranz Fúnez – Blai Martí Plademunt, Direcció de Serveis de Gènere i
Polítiques del Temps Gerència Municipal
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ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda de la consellera de feminismes i lgtbi
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Presentació dels projectes: Taller de dones migrades, Servei de suport i
acompanyament amb dones al barri de Baró de Viver, Projecte Justícia de
gènere als polígons
4. Programació 25 de novembre
5. Altres
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Benvinguda de la consellera de feminismes i lgtbi
Elvira Juncosa, dona la benvinguda a les entitats i serveis que han assistit al
Consell de Dones
2. Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta sense cap esmena.
3. Presentació dels projectes:
Projecte Justícia de gènere als polígons, a càrrec de la Direcció de Serveis de
Gènere i Polítiques del Temps Gerència Municipal.
L’objectiu del projecte és la transformació de l’espai públic dels polígons i fer
que els polígons siguin també motors de la justícia de gènere en el món
econòmic. El projecte ha partit d’una diagnosi de l’espai públic (des de la
perspectiva de mobilitat, seguretat i infraestructures ) i de l’ anàlisi de les
empreses dels polígon.
Presenten tres tipus de plànols (per identificar la zona de l’ estudi); 5 polígons i
739 empreses, identificant la proporció d’ homes i dones treballant als polígons.
A finals del mes d’octubre està previst la presentació de la diagnosi en una acte
públic.
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A partir d’ aquesta diagnosi, s’ ha contractat un servei amb l’entitat Androminas:
https://www.aeress.org/Quienes-somos/Entidades-socias/Cataluna/AssociacioSocial-Andromines
per a la realització d’un Pla Estratègic de justícia de gènere en els polígons de
la franja Besos amb l’objectiu de :
-Dissenyar les mesures per a portar a terme una transformació de l’espai públic
dels polígons basada en un urbanisme de la vida quotidiana, amb propostes per
al teixit urbà, teixit social, edificació, mobilitat, autonomia i temps ( totes les
mesures hauran de contenir una perspectiva feminista )
-Treballar perquè aquests polígons siguin també motors de la justícia de gènere
en el món econòmic, amb propostes per a les seves empreses, ocupació lliure
de desigualtats i discriminacions de gènere, emprenedoria amb perspectiva de
gènere i treballs de cures i domèstics.
-Coordinar els diferents ens de l’Ajuntament així com altres agents d’intervenció,
per a aprofitar el seu coneixement sobre el territori, els serveis d’intervenció
disponibles i els àmbits d’actuació.
Ens presenten un power point.
Ens faran arribar la convocatòria de la presentació de la diagnosi i convidar a les
entitats que formen part del consell de les dones.
Taller de dones migrades a càrrec de Fatima Haussoun i Joana Busquets,
Servei d’ interculturalitat del Districte i Piad ( servei comunitari)
És un taller d’expressió, moviment i cures per la millora de la salut física i
emocional de dones amb recorregut migratori, que s’oferirà dins de l’oferta
dels tallers del Piad .
El taller està dinamitzat per 2 terapeutes corporals i 1 mediadora paquistanesa
de l’associació Retorna, recursos terapèutics per al desenvolupament
comunitari.
La proposta del taller s’ ha treballat des del Pla de Barris, la Direcció de serveis a
les persones i territori i el Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu
i els equips del PIAD de l’Ajuntament de Barcelona, junt amb l’Associació
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Retorna, entitat amb experiència i bagatge en la realització d’aquest taller i
altres projectes d’acompanyament terapèutic intercultural.
L’objectiu és atendre el malestar i somatització de dones migrades del barri de
la Trinitat Vella, a la vegada que promoure la vinculació amb el teixit comunitari
del barri, i el coneixement i apropament als serveis del territori i en específic
del PIAD.
El taller busca promoure l’adquisició de nous hàbits de salut física, mental i
emocional, basats en el coneixement i valoració de la persona com a sistema
holístic. Els objectius del taller:


Treballar el moviment, el contacte, la respiració i la relaxació com a vies de
promoció de la salut



Assolir més interès i responsabilitat de cara al propi benestar



Augmentar l’autoconsciència corporal i emocional







Augmentar el benestar psicofísic i la disponibilitat energètica
Alleugerir el “shock” psicofísic i de trànsit provocat pel dol migratori
Generar xarxes, relacions de confiança
Facilitar el coneixement de i vinculació amb el teixit comunitari del territori
Les peticions s’ han d’ enviar al correu electrònic as.retorna@gmail.com
Servei de suport i acompanyament amb dones al barri de Baró de Viver, a càrrec de l’entitat Tireta Salut Comunitària .
El projecte respon a donar continuïtat de la tasca realitzada al Pla de barris de Baró de Viver amb l’objectiu de promoure la participació, la convivència veïnal amb
perspectiva de gènere ,amb la contractació del servei amb la Tireta. Aquesta entitat té la seu social a Sinèrgics, del barri de Baró de Viver, i són membre del circuit
territorial de violència masclista del Districte de Sant Andreu.
El servei s’ha presentat a la taula comunitària de Baró de Viver i es participarà
des de la comissió de dona del barri.
El servei té com a objectiu :




Afavorir espais de trobada amb els grups de dones de Baró de Viver
(Temps de dona- centre cívic baró de viver -, Dona Forta, Afa Escola Esperança, Comissió de festes de Baró de Viver)
Acompanyar a les iniciatives dels grups
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Promoure la participació de les dones en l’ àmbit de la participació ciutadana
Afavorir el lideratge dels actes commemoratius del 8 de març i 25 de novembre

Espai Coneix
Des d'Espai Coneix ens presenten el projecte "Fem camí plegades" que és un
Servei d'acompanyament psicoemocional i d'inserció sociolaboral per dones
amb situació de vulnerabilitat, que està ubicat a l'Ateneu l'Harmonia.
4. Programació 25 de novembre
Respecte la programació del 25 de novembre s’informa de l’enllaç per la
programació de les entitats i serveis
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZt
rQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUNjZYUlhKR1k4OVBQR1BKWjJUQkJSRks2NS4u
Enguany no hi haurà díptic en paper ; la informació serà online.
La data topall per penjar la informació serà el 28-10-2020,i la programació
s'hauria d'incloure des del 16 de novembre fins el 4 de desembre.
També s’informa de l'enllaç dels premis d'enguany del 25-N de Barcelona:
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/premis-i-jornades/premis/premi25-de-novembre
Amb el lema “Block the troll: estratègies feministes a les xarxes”, l’objectiu de
l’edició d’aquest any és donar suport a les iniciatives de recerca, conscienciació i
rebuig ciutadà col·lectiu contra els assetjaments i la violència masclista en els
entorns digitals.
La proposta de l’ acte central seria mantenir-la l’activitat a la Plaça Orfila, però
amb les mesures PROCICAT, tot i que si no es pogués realitzar es faria per
streaming a la seu del districte o en un altre equipament.
S’acorda que l’acte central es realitzi en el barri de Sant Andreu atès que aquest
any està més restringida la mobilitat, i moltes dones de les entitats son grans. Es
proposa enguany poder il·luminar de color lila la façana de la seu del districte.
S’acorda treballar el contingut de l’acte central en una comissió petita la
propera setmana.
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4. Altres
S’informa de la convocatòria dels Premis Sant Andreu

S’informa del trasllat temporal del Piad de Sant Andreu a l’edifici Pallach , carrer
segadors 2, 4 planta , per obres al Centre Cívic de la Trinitat Vella.
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/puntsdinformacio-i-atencio-les-dones-piad
Finalitza a les 20 hores del dia 28 de setembre del 2020
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