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CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia:  8 de juny 

Horari: 18:00h-20:00h 

Celebrat : presencialment 

Espai : Sala de reunions , primera planta – Seu del Districte de Sant Andreu 

Assistència: 

Entitats i altres representacions 

Grup escolta Activa de la Trinitat Vella, Amigues de l’Olivera Trinitat Vella, Pla 

Comunitari de Navas, Associació Ciutadana pel dret de les Dones, La Sagrera 

en Femení, Servei Interculturalitat, Transforma’t, Associació de Dones Pal.las 

Atena, Programa reallotjament cases barates, Aula extensió Universitària de 

Sant Andreu, Montse Herrera,  

S’excusen: 

Ventijol, Grup de Dones de la Trinitat Vella, Canòdrom (Ateneu d’Innovació 

Digital i democràtica), Casal de barri de Can Portabella, Dona Cancó. 

  

Conselleres 

Rut Gabriel Zarco -consellera de feminismes  

Julia Mayor Capdevila -consellera municipal per ERC 

Marta Villaneueva Cerdan  -consellera municipal per PSC 

Maria Ximena Gadea  Pintos– consellera municipal JUNTSxCAT  

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.  

 Programació actes pel proper 25 de Novembre.  
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 Unitats de Transversalitat de Gènere ( UTG), als Districtes. Estructura 
organitzativa.  

 Taula Dona i gent gran. Informació a càrrec de la Doctora Corbella, 
membre de l’Aula extensió universitària de Sant Andreu. Proposta de 
calendari.  

 Altres informacions: Centre de recursos pedagògics del Districte, Im-
plantació campanya sensibilització lliure violències masclistes en l’oci 
nocturn (Festa Major), Piad Sant Andreu (UTF 3). 

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

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. 

 
2. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta sense cap esmena.  

3. Programació actes pel proper 25 de Novembre.  

La consellera fa un repàs de les darreres accions que de forma participada s’ 
ha creat en els darrers actes centrals. Com sentim les paraules a traves de la 
creació artística (es recorda l’acte central del darrer 8 de març) i la part 
d’audiovisuals. Es comparteix i es valora molt positivament la posada en es-
cena i el treball col·lectiu i creatiu, 

Es demana que es voldria fer a l’acte central pel 25N al Districte de Sant An-
dreu. El patriarcat i la violència masclista és estructural, totes les dones pel fet 
de ser dones patim violència masclista, més enllà de la condició econòmica, 
social i d’origen. 

Les aportacions de la reunió : 

• Hauria de ser una mostra que visualitzi les violències des de la diversi-
tat i des d’una mirada intercultural. Els nostres barris són diversos amb 
una gran diversitat cultural. 

• Que es faci a traves de peces teatrals i de forma participada, a dife-
rents barris del Districte de Sant Andreu. Es recorda l’experiència a 
Navas (la peça de teatre de Les filles de la Postguerra). 

• L’acte central es faria a Torre de la Sagrera (el manifest el va fer la 
Sagrera en Femení). Es recorda el compromís del consell de dones 
que l’acte central del 25N es traslladi a diferents barris. Al final de l’acte 
hi haurà l’encesa d’espelmes. 

• Proposta de peces de teatre-fòrum (per exemple Xixa teatre), per 
prendre una metodologia de transmetre missatges com a eina creativa. 
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A partir de compartir experiències de dones que han patir violència masclista, 
s’informa del funcionament del Circuit territorial de violència masclista del 
Districte. La Sagrera en Femení informa del documental “JO Sí QUE ET 
CREC“. 

S’adjuntarà un document explicatiu del funcionament del Circuit Territorial. 

S’informa també del funcionament de la Comissió permanent de seguiment 
de violències masclistes (a traves de les trucades al 112), amb l’objectiu de 
detectar situacions de violència masclista i afavorir l’enxarxa ment als serveis 
del territori. 

Es proposa que en un proper Consell de dones assisteixin representants d’ 
algun dels serveis que formen part del Circuit territorial, per explicar el funcio-
nament del servei, i la relació amb el territori i les entitats de dones i feministes 
del Districte, i de la Comissió permanent de seguiment de violències masclis-
tes. Es demana que hi hagi més proximitat i transversalitat entre les entitats 
feministes i col·lectius de dones, amb els serveis del territori. 

També s’aborden altres temes: dones grans que normalitzen les discriminaci-
ons o situacions de violència masclista (tenen però el punt de consciència); 
com s’incideix també amb la població jove. També es fa una reflexió amb els 
continguts i els missatges  de les musiques, i els continguts de les programa-
cions de les Festes Majors; experiències de contes d’àvies a infants transme-
tre el missatge de no acceptar cap tipus de violència masclista. 

El manifest del 25N es proposa que el redactin a la Trinitat Vella. La iniciativa 
es proposada a traves de les amigues de l’olivera. 

S’acorda: 

- Recerca d’entitats que utilitzen la metodologia del teatre fòrum i poder fer pe-
ces a diferents barris en el marc del 25N. Es demana que es traslladi als dife-
rents col·lectius i grups de dones dels diferents barris del Districte. 

- Fer-ne una presentació d’una mostra dels resultats de les peces de teatre fò-
rum a l’acte central del 25N (Torre de la Sagrera). Garantir la participació de 
les persones assistents amb una mirada comunitària. Els barris representatius 
a la sessió del Consell de dones: Bon Pastor-Navas-la Trinitat Vella-Sant An-
dreu; el servei d’interculturalitat del Districte donarà suport als barris. 

- Posar-nos en contacte i fer coordinació amb el tècnic de barri per promoure la 
participació de joves de Congres-Indians (joves la Kampana ) 

- Dissenyar en el marc del 25N una activitat-taula on estigui representada la 
part dels cossos de seguretat, jurídic i sanitari. Es coordinarà amb el Circuit 
Territorial Sant Andreu, com es gestiona la detecció i la prevenció en violènci-
es masclistes. 

També es demana que pogués participar les entitats o col·lectius de dones. 
Queda pendent qui liderarà la Taula. 

- Tenir present que la Festa Major de la Sagrera i Sant Andreu coincideix en da-
tes en el marc del 25N. 
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- Pallas Atena proposa a la periodista Georgina Tarré per conduir la taula. 

- Es proposa que les entitats i grups col·lectius de dones puguin escriure poe-
mes o prosa fetes per les dones i grups, acompanyades amb el suport 
d’alguna il·lustradora. Els poemes es podrien imprimir i penjar-los as la Torre 
de la Sagrera . Des del Districte es facilitaria la impressió dels continguts , així 
totes fer el mateix format i crear una exposició itinerant. 

 

4. Unitats de Transversalitat de Gènere ( UTG), als Districtes. Estructura 
organitzativa.  

S’informa que la transversalitat de gènere suposa la incorporació de gènere 
en l’ organització de l’ Ajuntament de Barcelona, la planificació i l’ execució 
dels serveis i activitats que oferim des de l’ Ajuntament i donar suport a les en-
titats i col·lectius . 

Es recorda que el 2015 es va aprovar la Mesura de govern per a la Transver-
salitat de gènere a l’ Ajuntament de Barcelona i posteriorment el Pla de Justí-
cia de gènere. 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/mesur
a-govern-transversalitat-genere-cat.pdf 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/ii-pla-la-justicia-de-genere-2021-
2025 

El mes de febrer del 2019 es va aprovar el Reglament per la equitat de gènere 
(estableix els principis d’igualtat de gènere, i aplicar la transversalitat de gène-
re i la igualtat real), i el 2020 es crea  la Direcció de Serveis de Gènere i Polí-
tiques del temps . 

El 7 d’abril del 2022, s’aprova l’estructura organitzativa per la implantació efec-
tiva de les Unitats de Transversalitat de Gènere. 

Es presenta el document, funcions de UTG (pagina 8). 

Al Districte de Sant Andreu la Unitat de Transversalitat de Gènere estarà for-
mada per: Adriana Carbi Navarro de la Direcció de Serveis Generals, Susana 
Descals Roca de la Direcció de Serveis a les Persones i Gonzalo Puelles 
Garcia de la Direcció de Llicències i Espai Públic. 

Reflexions : 

- Es demana  que a la UTG pugui participar la Guardia Urbana. 

- Es demana que des del Districte es faci mes seguiment a la gestió dels equi-
paments de proximitat per afavorir que els col·lectius de dones o feministes 
puguin tenir un espai en els equipaments públics. A vegades hi ha dificultats 
en poder accedir-hi. No sempre es fàcil. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/mesura-govern-transversalitat-genere-cat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/sites/default/files/documentacio/mesura-govern-transversalitat-genere-cat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/ii-pla-la-justicia-de-genere-2021-2025
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/ii-pla-la-justicia-de-genere-2021-2025
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- Es demana que els equipaments del Districte vagin millorant en la programa-
ció amb perspectiva de gènere .  

5. Taula Dona i gent gran. Informació a càrrec de la Doctora Corbella, 
membre de l’Aula extensió universitària de Sant Andreu. Proposta de ca-
lendari.  

La consellera de feminismes recorda les dades del qüestionari que es va faci-
litar a les entitats i col·lectius de dones (recollit a l’acta anterior del consell de 
dones celebrat el mes d’abril).També es proposa que s’aprofitin els espais 
comunitaris que ja existeixen als barris  per la programació d’ activitats 

Es va proposar que es fes al barri de  la Trinitat Vella (Centre de Vida Comuni-
tària) i que fos una activitat emmarcada dins del dia internacional de les per-
sones grans del districte de Sant Andreu. 

S’ha convidat a una metgessa de família, vinculada a l’Aula Extensió Universi-
tària  

S’acorda  que els àmbits a proposar a la taula rodona siguin : 

- Feminismes als anys 60-70 anys – Feminismes 2021 

Perspectiva històrica i perspectiva actual. Posar en valor la memòria històrica i 
feminista de les dones, i compartir el tipus d’accions que es feien i que es pro-
posen ara. 

Fer un diàleg Inter generacional amb  les  dones grans i les dones joves. 

- Es proposa convocar una reunió amb les entitats de dones del Consell de do-
nes que vulguin ser-hi, pel proper 12 de juliol. 

- Es demanarà un espai al Centre de Vida Comunitària per presentar la taula 
rodona de dona gran.  

- S’ acorda fer la taula rodona en horari de tarda.  

6. Altres informacions:  

Centre de recursos pedagògics del Districte, s’informa que el proper 9 de juny 
està previst una reunió amb els serveis educatius del Districte , i les tècniques 
municipals de feminismes i educació del Districte. 

Implantació campanya sensibilització lliure violències masclistes en l’oci noc-
turn (Festa Major): s’ha iniciat al barri de Navas, Trinitat Vella, pendent pro-
gramació altres barris del Districte : Congres, la Sagrera i Sant Andreu 

Piad Sant Andreu (UTF 3), no han pogut assistir a la reunió. Es passarà el do-
cument de la nova organització del servei.  

 

Finalitza el consell de dones, a les 19:40 


