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CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia:  25 de gener del 2022 

Horari: 18:00h-20:00h 

Celebrat : telemàticament  

Assistència: 

Entitats i altres representacions 

Grup de Dones de la Trinitat Vella, Vaya Tela Trinitat Vella, Grup escolta Activa 

de la Trinitat Vella, la Tireta Salut Comunitària, Mirada de Dona, La Sagrera en 

Femení, Pla Comunitari de Navas, Ventijol, AA.VV la Sagrera, Dona Cançó, 

Servei Interculturalitat, Centre Cívic Baró de Viver (Temps de Dona), Canòdrom 

(Ateneu d’ innovació Digital i democràtica), Montse Herrera. 

 S’excusen: 

Associació Ciutadana pel dret de les Dones, Associació Pallas Atena  

  

Conselleres 

Rut Gabriel Zarco -consellera de feminismes i LGTBI 

Julia Mayor Capdevila -consellera municipal per ERC 

Maria Ximena Gadea Pintos, consellera municipal per JXCAT 

 

Tècniques 

- Susanna Descals , tècnica de Feminismes i LGTBI, districte Sant Andreu  

ORDRE DEL DIA: 

 Benvinguda consellera de feminismes del districte de Sant Andreu 

 Aprovació de l’acta anterior.  

 Valoració actes i programació 25 de novembre:  BCN Antimasclista, 
desobeeix el masclisme! 

 Programació 8 de març: Economia feminista   

 Presentació del projecte Vaya Tela Trinitat (barri Trinitat Vella). 

 Altres informacions: Premis 8 de març 2021, Web feminismes i lgtbi . 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Benvinguda de la consellera de feminismes del districte de Sant Andreu. 

Rut Gabriel dona la benvinguda a les entitats i serveis que assisteixen al Con-
sell de dones, el primer presencial des de la pandèmia. 

 
2. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta sense cap esmena.  

3. Valoració actes i programació 25 de novembre:  BCN Antimasclista, 

desobeeix el masclisme! 

Es compareix i es valora molt positivament la posada en escena i el treball 

col·lectiu del grup de dones de Baró de Viver en la performance de la lectura 

del Manifest25N, manifest llegit per l’ entitat La Sagrera en Femení. També es 

va una menció especial a la proposta artística duta a terme pel Centre Cívic de 

Baró de Viver amb la Inauguració de l’exposició Herstòria, la història de les 

dones, a càrrec del Grup de Dones Temps de Dona del CC Baró de Viver, amb 

l’acompanyament de l’artista Macarena , i amb la impressió de rostres de 

dones en les  bosses per visibiltzar  referents femenins. 

La consellera valora molt positiu la creació col·lectiva en el contingut dels actes 

reivindicatius tant pel 25N, com en posteriors edicions del 8M, per exemple. La 

proposta col·lectiva ajuda a apoderar a les dones i col·lectius, estableix vincles 

i reforçar xarxes als barris. La importància dels tallers previs a l’ actuació feia 

més conscient les paraules del Manifest, dels avenços que s’han aconseguit 

així com dels drets encara no conquerits.  

L’objectiu ha estat assolit on moltes dones han participat en les propostes 

col·lectives. 

També es fa menció dels actes que es van programar al barri de Navas amb la 

participació de joves del centre de secundaria Joan Fuster, però degut a la 

pluja es va haver d’ajornar. També estava prevista una actuació de la Coral 

performance metto. Es reivindica tenir espais alternatius per la realització dels 

actes que per motius meteorològics, faci que les activitats no es puguin fer a 

l’espai públic. La proposta serà fer-ho pel 8M. Des del Pla Comunitari de 

Navas, també es fa menció de la proposta Joves al Clip. Des de la Xarxa Jove 

es va dissenyar un mapa al barri de Navas on es convidava al veïnat a fer 

senyalar  un recorregut per identificar els espais més insegurs al barri. Amb els 

resultats ajudaria a fer un punt d’ inici a la proposta d’ engegar una taula de 

dones al barri de Navas. El mapa es va instal·lar al Centre Cívic de Navas. 

Des del Servei d’interculturalitat fan la reflexió que hem d’anar una mica més 

endavant i en els Manifestos fer crides contra el racisme estructural de la 

nostra societat, el feminisme ha de ser antiracista o no serà ! cada oportunitat s’ 
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ha d’aprofitar. Potser hi ha col·lectius que no han participat en els actes i 

manifestos (dones diverses i de diferents orígens...); ha de ser un procés de 

treball durant l’any i no esperar a les diades reivindicatives , i organitzar els 

actes entre totes. 

Es important que ens apropem a les dones joves , dones adolescents... que s’ 

organitzen en altres col·lectius més autogestionats i més reivindicatius. Tot i 

que puguin haver conflictes ideològics, són actes que ens hem d’apropar i 

ampliar la representació col·lectiva de qualsevol dona. 

Ens hem d’apropar a les dones joves, i escoltar-les per conèixer les seves 

necessitats i que ens demanen, i trobar punts de connexió entre totes. 

Des de la Plataforma Unitària es va preveure una acció col·lectiva ( agents d’ 

igualtat ) al barri de la Sagrera : comissió de festes, casal gent gran , Torre de 

la Sagrera, la Sagrera en femení... es va fer una perfomance; es va passar per 

diferents places, en el marc de la Festa major de la Sagrera. Aquesta acció , 

potser es concretarà com a Taula de dones de la Sagrera ,  i arribar a diferents 

col·lectius de dones. També la performance es va fer a la Plaça Sant Jaume . 

Des de Escolta Activa de la Trinitat Vella, es va programar  una caminada sobre 

memòria històrica de les dones del barri (recorda que hi va haver dos Bruixes 

al barri) de la Trinitat Vella. La proposta es proposar una altre caminada per la 

Trinitat Vella recordant a les dones migrades. Hem d’incorporar la mirada 

interseccional en qualsevol acció feminista als barris. 

Des de Mirada de Dona comparteix la situació de l’entitat durant el període la 

pandèmia (coincidint amb obres al Centre Cívic de la Sagrera, i que han 

participat més de la Festa major de la Sagrera, que del propi Consell de Dones) 

és una entitat de dones majoritàriament grans i que sovint pateixen soledat. Hi 

ha un gran debat; s’acorda la necessitat d’incloure la visió de les dones grans, i 

pensar en activitats, i accions i donar eines especifiques a tots els col·lectius. 

Dona Cançó, a traves de la Coral Perfomance Metto va participar en l’acte de 

Cloenda de les II Jornades del Circuit territorial de Sant Andreu (espai intern de 

professionals del Districte i de ciutat). Valora positiu la participació en una 

activitat més enllà del propi 25N, es a dir treballar de forma transversal en 

diferents períodes de l’any. 

El 25N al Districte de Sant Andreu s’han programat 41 activitats, 5 exposicions, 

i programes específics de diferents serveis. 

Es proposa: 

 Plantejar una activitat adreçat a dones grans, en les tasques 

reproductives dins del marc del 8M: economia feminista . 

 Com responem, com arribem a les dones joves? Es proposa reforçar 

els continguts, i comunicacions a la mesura de cada col·lectiu, i 

tranversal.  
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 La consellera recorda la proposta de fer taules temàtiques per donar 

resposta a les necessitats de les dones del Districte. 

 Canòdrom informa de les píndoles sobre alfabetització digital i la 

col·laboració amb el programa Vincles de Barcelona. S’ofereix en donar 

suport en iniciatives de tecnologies i suport digital amb dones. En 

aquest cas estableix la connexió amb la situació de les dones grans. 

4. Programació 8 de març: Economia feminista.   

Es recorda l’enllaç on es pot anar recollint totes les activitats i programacions 
previstes; enguany el lema gira al voltant de l’Economia feminista": avancem 
contra la precarietat de les dones a la ciutat. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajB
LZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUMFkzRDJPOFRaMFFGMFRYMjk0MFpV
U0hQWC4u 

El topall per recollir les programacions i activitats és el 14 de febrer. 

L’acte central està previst a l’Espai Bota el dia 10 de març a les 18 hores, i 
de forma presencial. Hi ha tres aspectes a treballar: 

-Manifest: proposar una entitat de dones, grup, col·lectiu de dones. S’ informa 
que s’ ha establert coordinació amb Taller de Musics per una possible 
col·laboració a l’acte en la lectura del Manifest. 

S’informa que Taller de Musics te previst programar un observatori de gènere  
Està molt adreçat a la música i el porta la Paula Grande que està presentant 
les diferents facetes de la dona en el món de la música i en cada sessió pre-
senta una dona referent en el món musical. Diu que vol esdevenir un espai de 
diàleg i que hi participen el Col·lectiu FemEsem del Taller de Músics. 

El grup de dones de la Trinitat Vella i VaYa Tela Trinitat es proposen per fer el 
Manifest d’enguany. 

-Cloenda: proposar una experiència d’un grup de percussió 15-20 dones taba-
leres, que s’han trobat com a col·lectiu a l’Ateneu Harmonia. 

Es proposa treballar amb el Consell de dones el contingut central de l’acte 
central. Treballar una proposta col·lectiva artística, escènica o plàstica  i com-
partir-la a l’acte central. 

També des de feminismes del Districte i l’àmbit d’economia solidaria s’ha pro-
posat celebrar una taula el proper 4 de març a les 18hores amb diferents en-
titats de cooperació feminista del Districte:  Associació Fita, Coeducació, Enru-
ta’t, XES Sant Andreu; aquesta taula es proposa que sigui conduïda per algu-
na entitat del Consell de dones del Districte.  

Pendent concretar una acció conjunta pel 8M amb escoles del Districte de 
Sant Andreu, i una trobada conjunta amb totes les dones que van participar en 
els tallers de body percussió dels diferents barris en l’elaboració de la perfor-
mance del passat 25N , i fer-ne una performance conjunta el 5 de març, a 
l’espai públic. S’ofereix aquesta posada en escena a qualsevol barri del Dis-
tricte. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUMFkzRDJPOFRaMFFGMFRYMjk0MFpVU0hQWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUMFkzRDJPOFRaMFFGMFRYMjk0MFpVU0hQWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUMFkzRDJPOFRaMFFGMFRYMjk0MFpVU0hQWC4u
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Torn de paraules: 

 S’informa que el centre Monlau (joves 1 i 2on ESO) faran una proposta 
al voltant del Latido de las Mariposas, i les violències masclistes. Volen 
fer una proposta a un carrer del barri de la Sagrera. 

 Centre Cívic Baró de Viver, informen de la proposta escènica amb 
perspectiva de gènere amb joves a l’institut Doctor Puigvert i Marti i 
Pous. 

 Proposar una peça de teatre, performance o producte audiovisual amb 
experiències viscudes com eix la reproducció, cures de les persones, 
experiències dels sabers... i apropar les dones grans a un espai de 
gravació, i al llenguatge audiovisual. Participació d’ una creació 
col·lectiva. Posar en valor el treball reproductiu. 

 Potenciar les arts escèniques i teatrals entre i amb les dones, i amb el 
cos, la musica i la dansa. 

 Proposar trobades de diferents col·lectius feministes, grups de dones  
del Districte per compartir experiències i nodrir-nos entre les dones. A 
Bon Pastor estan connectades moltes dones que no estan en cap 
col·lectiu i que potser els hi agradaria participar. 

 Dona Cançó proposa qüestions i parlar de qüestions concretes, com 
per exemple posar el centre el temps (i no l’economia), la nostra quali-
tat de vida, l experiència personal de cadascuna, per exemple. Es pro-
posa fer sessions concretes de temes que interessessin a les entitats 
que volguessin i fer petites gravacions (amb àudio, amb vídeo...) d’allò 
que es vulgui destacar. Preparar petits guions! Que sigui un material 
que es pogués projectar, inclús entre esqueix i esqueix fer transicions 
musicals (taller de músics) i sortir en cada esquetx cada entitat amb rè-
tols del que significa per elles l’economia feminista, les cures, ele-
ments, gestos... conceptes més multidisciplinars (fer participació, fer-
ne pedagogia). Fins i tot es pot proposar algun Fòrum. Si sortís el ma-
terial es podria fer servir a les xarxes socials del Districte de Sant An-
dreu.  

Seria important que hi hagués representants des de les diferents mira-
des: gent gran, joves, dones migrades per exemple.  

 Es proposa fer un grup de treball, i encetar el camí. 

5. Presentació del projecte Associació de Juvenil Vaya Tela Trinitat  

Aquesta entitat també col·laboren amb el Grup de dones Trinitat Vella . 
L’entitat es va crear a partir de la inquietud de diferents joves de diferents enti-
tats del barri de la Trinitat Vella. Un dels objectius es la recuperació de la ges-
tió del Punt Lila  en diferents esdeveniments culturals: festa major, la Mercè, la 
setmana de la convivència , 8M i 25N 
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6. Altres Informacions: S’informa que properament es publicarà les bases del 
premi 8M -2022 . 

Es fa  recordatori de  la web de feminismes i lgtbi del Districte de Sant Andreu. 
S’anima a les entitats, grups i col·lectius  del Consell de dones a consultar la 
web i enviar la informació. 

https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/coneixeu-el-
districte/feminismes-i-lgtbi-del-districte-de-sant-andreu/organs-de-
participacio 

Respecte a la proposta d’ engegar un cicle de taules temàtiques , s’enviarà un 
qüestionari. A partir del qüestionari farem devolució dels àmbits a treballar el 
2022. 

  

Finalitza a les 19:55h 

https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/coneixeu-el-districte/feminismes-i-lgtbi-del-districte-de-sant-andreu/organs-de-participacio
https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/coneixeu-el-districte/feminismes-i-lgtbi-del-districte-de-sant-andreu/organs-de-participacio
https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/coneixeu-el-districte/feminismes-i-lgtbi-del-districte-de-sant-andreu/organs-de-participacio

