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CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia: 10 de maig del 2021 

Horari: 18:00h-20:00h 

Assistència: 

Entitats i altres representacions 

Grup de Dones de la Trinitat Vella, Associació Ciutadana pels Drets de les 

Dones, La Sagrera en Femení, Servei d’interculturalitat, Mirada de Dona, Casal 

de barri Can Portabella, Pla Comunitari de Navas, Associació Promotora de 

l'Educació Permanent d'Adults (APEPA), Ventijol, allotjament reallotjament  Bon 

pastor , AA.VV la Sagrera, Montse Herrera (Ciutadans), 

 S’excusen: 

Associació Salut comunitària la Tireta, Grup Escolta Activa-Trinitat Vella 

Conselleres 

Rut Gabriel Zarco -consellera de feminismes i LGTBI 

Pilar  Domech, consellera municipal per ERC 

Marta Villanueva, consellera municipal per PSC 

Tècniques 

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

- Carmen Lamazares, Tècnica d’Accions de Sant Andreu 

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat 

Barcelona Activa  

- Youssef Bouajaj , tècnic servei interculturalitat del Districte de Sant Andreu  

 

ORDRE DEL DIA: 

 Benvinguda consellera de feminismes del districte de Sant Andreu 

 Aprovació de l’acta anterior.  

 Valoració de la programació del 8 de març del Districte 

 Projectes de Barcelona Activa dirigit a dones i amb perspectiva de gè-
nere , a càrrec de Carmen Lamazares Tècnica d’Accions de Sant An-
dreu, Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat 
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 Presentació Eines de prevenció de violències masclistes: Guia del 
Bon Tracte i Protocol per festes majors lliures de violència masclista 

 Altres informacions: projectes amb dones (servei interculturalitat del 
Districte), taules d’entitats de dones als barris del Districte, presenta-
ció del vídeo del 8 de març del Grup de dones de la Trinitat Vella, Oli-
vera Trinitat Vella  

     

             El consell es realitzarà telemàticament  

             https://meet.jit.si/Conselldedones_DistricteSantAndreu 

 

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

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 
Consell de dones. 

 
2. Aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta sense cap esmena.  

3. Valoració de la programació del 8 de març  

L’edició del 8 de març al Districte de Sant Andreu s’ ha centrat amb el lema  “24 

hores al dia, 365 dies l’any - Democratitzem les cures”,  

Enguany es celebra el 35 è aniversari del Premi 8 de març amb l’objectiu de 

l’edició d’aquest any és premiar projectes amb perspectiva de gènere, 

interseccional i de justícia social, que posin en el centre el treball de cures, 

promovent la corresponsabilitat social i comunitària, la reducció de les 

desigualtats i l’apoderament i la participació política de les dones.  

La programació d’activitats d’enguany ha tingut present les mesures que 

estableix el Procicat davant de la situació actual de pandèmia. Hem anat 

programat activitats presencials, amb inscripcions prèvies i controls d’ 

aforaments, prioritzant les activitats en espais tancats (com centres cívics, 

casals de barri) i activitats amb plataformes online com: cicles Veus contra el 

masclisme, Batec, vídeos de testimonis i històries  de dones , presentacions de 

llibres ,xerrades i conferencies, challenge, etc  

S’ha programat al voltant de 40 actes  i 10 exposicions, destacant la 

programació a :  

- tots els equipaments culturals del Districte (7 centres cívics, 3 casals de barri i 

4 biblioteques), Espai Jove Garcilaso, la Xarxa d’ infància i joventut del 

Districte, el Canòdrom i els 6 casals i espais de la gent gran municipals . 

https://meet.jit.si/Conselldedones_DistricteSantAndreu


 

3 
 

 

 

- la programació del servei d’ interculturalitat del Districte, la taula de discapaci-

tats del Districte, Barcelona Activa (Projectes comunitaris en el sector de les 

cures a Barcelona). 

Enguany a la Taula de discapacitats , es va programar una taula rodona amb la 

coparticipació i conducció de la taula, amb Ventijol (entitat Consell de les do-

nes). 

- la Il·luminació de la façana de la seu del Districte i la Font de Can Fabra en 

color magenta el dia 8 de març  

- L’acte central  es va celebrar l’11 de març a l’Espai Josep Bota  (entrades on-

line i aforament limitat a l’espai)  enguany el manifest ha estat coparticipat per 

dues entitats del Consell de les dones (Alba Lactància i Associació promotora 

de l’educació permanent d’Adults ), amb una obra de teatre i la col·laboració 

Espai jove Garcilaso amb la participació de grup musical de dones joves La 

Clika Pika amb la descoberta d’un plafó expositiu sobre el temps de les cures.  

Es proposa que aquest plafó està a disposició de les entitats i serveis del con-

sell de les dones que vulguin disposar-lo com a exposició. 

També es va engegar el Challenge 8 de març . 

Es destaca la Taula de dones de Baró de Viver on en el marc del 8 de març en 

obert es van explicar els projectes amb dones que s’està duent a terme al barri 

per diferents entitats. 

 

Intervencions : 

o programació molt complerta, s’ha fet difícil poder assistir i participar a 

totes les activitats  

o l’acte central en el seu conjunt es valora molt positiu, especialment el 

manifest, l’actuació musical. I sobre tot les mesures de seguretat i de 

control d’aforament. Respecte la peça de teatre hi ha diferents opinions 

respecte la posada en escena.  L’acte ha estat molt ben organitzat 

o es posa en valor el talent jove i feminista 

o s’ ha de seguir treballant en la construcció conjunta dels actes , i en es-

pecial als actes centrals, compartir experiències, projectes i aprofitar els 

actes centrals per visualitzar-los 

o Grup de dones de la Trinitat Vella explica l’acte pel 8 de març que van 

organitzar al centre cívic de la Trinitat Vella amb el suport d’un grup de 

joves i es va presentar un vídeo. 

o Sagrera en femení (es troben a l’Espai 30 de la Sagrera) va presentar el 

seu projecte i malgrat la situació actual de pandèmia i van assistir al vol-

tant de 70 dones.  

o Servei interculturalitat, va elaborar una publicació amb il·lustracions i 

amb missatges de com les dones troben els espais de cura   
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4. Projectes de Barcelona Activa dirigit a dones i amb perspectiva de gène-

re, a càrrec de Carmen Lamazares, tècnica d’accions de Sant Andreu, Di-

recció Operativa de Desenvolupament de Proximitat. 

Des de Barcelona Activa el treball dirigit amb dones és transversal i amb 

perspectiva de gènere, en temps de pandèmia s’ha feminitzat més l’atur i la 

pobresa. 

Ens presenta un document on es destaca diferents projectes i programes es-

pecífics: 

o Accions adreçades a eliminar el sostre de vidre 

 Construim en femení, l’Altres Economies,  programa de formació i acompa-
nyament per a projectes d'emprenedoria en Economia Social i Solidària 
 

 Camí a la Solidesa, programa d'acompanyament i enfortiment d'organitza-
cions d'Economia Social i Solidària 

 
 LIDERA, suport i networking per a dones professionals directives i empre-

nedores 
 

 Projectes per fomentar la presència de dones al món Científic i Tecnològic:  
 

 La Comunificadora 

 FEMTALENT 

 Cicles de conferències, Liderant sectors estratègics amb talent fe-
mení 

 Activitats de sensibilització 
 

o Accions adreçades a eliminar el terra enganxós i la pobresa 

femenina 

 
 Punts de defensa de Drets Laborals   

 
 Programes adreçats a les persones en situació de major vulnerabilitat i pro-

grames específics per apropar-se al mon laboral: 

 Passarel.les per l’ocupació, millora les possibilitats d'inserció laboral 
de persones amb dificultats afegides  

 

 Programa 30Plus, un punt de trobada entre les necessitats de les 
empreses i persones que cerquen feina 

 

 Programa Làbora  
 

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/Construim-en-femeni-les-Altres-Economies.jsp
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/Construim-en-femeni-les-Altres-Economies.jsp
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/Construim-en-femeni-les-Altres-Economies.jsp
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/cami-de-la-solidesa
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/cami-de-la-solidesa
https://aplic.barcelonactiva.cat/lidera/
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunificadora.jsp
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunificadora.jsp
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/interessos/pagina50395/passarelles-cap-a-locupacio-i-la-inclusio.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina42327/tens-mes-de-30-anys-i-busques-feina.do
https://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/es/labora/presentacion
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o Accions adreçades a eliminar la segregació horitzontal 

 
 Projecte de vocacions científico-tecnològiques amb col·laboració d’escoles 

 

 Projectes a fomentar la presència de dones al món tecnològic i digital: fo-
mentar vocacions amb el Pla STEAM 

 
 Fomentar la presència de dones al món tecnològic i digital:  
 

 Incubadora MEDIATIC 

 IT Academy 
 

 Projectes adreçats a eliminar l’escletxa digital i promoure vocacions tecno-
lògic-digitals, incorporant la perspectiva de gènere i donant visibilitat a les 
dones formadores 

 
 Projectes d’inserció laboral per eliminar la masculinització de determinades 

ocupacions: Bombera, per què no? , Recondueix el teu perfil professional i 
Som dones, som urbanes 

 

o Accions de sensibilització i formació i accions d’ apoderament a 
dones, Accions adreçades a la millora de la conciliació en les 
organitzacions 

o Serveis i recursos al Districte, de manera transversal , s’està 
treballant amb població jove (sovint es troben que costa arribar amb els 
joves): 

 
 Treball als barris al Bon Pastor i a la Trinitat Vella 

 
 Punt d'Atenció Laboral per a Joves de Sant Andreu al carrer Residència 13 

  
 A Prop Jove, BCN Treball Joves i referent juvenil a Espai Jove Garcilaso  

 
 PDDL,  sessions individuals presencials un dia a la setmana a Can Portabe-

lla, Centre Cívic de la Trinitat Vella i Casal Congrés Indians. 

Intervencions 

o Com fem arribar la informació a les persones joves? Des del PDE del 

Districte s’està treballant en una campanya de comunicació abans de 

l’estiu i amb perspectiva de gènere 

o Com es promociona el cooperativisme? es presenta la cooperativa 

construïm en femení “ca l’abril”: https://calabril.com i altres formes com 

el retorn social a la comunitat. 

 

 

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/es/incubacio/incubadores/MediaTic_Incubadora_Barcelona.jsp
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/it-academy2
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/es/it-academy2
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina48586/bombera-per-que-no.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina48586/bombera-per-que-no.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina48586/bombera-per-que-no.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19156/barcelona-activa-a-prop-teu.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/launchers/pagina49823/programes-per-formarte-i-trobar-feina-2021.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina48458/a-prop-jove.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/joves/joves.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina40510/referents-docupacio-juvenil--assessorament-per-a-joves.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/activitats/edit-ws/assessorament-presencial-en-drets-laborals.do?idActivitat=1064614
https://calabril.com/
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o El grup de dones de la Trinitat Vella, posa en valor la tasca que s’està 

fent des de la Trini Solidaria i d’empodarament de les dones; també in-

forma del projecte “ El latido de les Mariposas “, amb lectures de mani-

festos telemàtics i des de fa 2 mesos ja fan la trobada presencial da-

vant de l’Olivera. Es comparteix el projecte, anima i convida a altres 

dones del consell de les dones que puguin assistir-hi (darrer dijous de 

mes a les 20h). S’informa també del projecte de col·laboració amb 

AREP, per donar suport en la realització de CV a dones de la Trinitat 

Vella. 

o Sagrera Femení, informa de la taula comunitària de la Sagrera (es dis-

posa d’un pressupost degut a la pandèmia) que s’està treballant en la 

xarxa de recursos i serveis, tindran en compte tota la informació que 

ha presentat a Barcelona Activa. També comparteix la proposta del 

grup feminista de les Rates (la Sagrera, ubicades a la Nau Bostik) de 

crear  un mural (Grup molt actiu a la Sagrera) i representar a les dones 

que no tenen veu  

o Com potenciem les parelles lingüístiques i adeqüem els horaris per 

aprendre llengües en  format telemàtic? català, anglès. Es proposa que 

les entitats de dones s’animin a incorporar aquest projecte. També s’ 

informa de l’ experiències a l’escola d’adults Pegaso. 

o Ventijol també traslladarà a l’equip de professional tota la informació de 

Barcelona Activa per ajudar en el treball amb dones  les usuàries de 

Ventijol. 

o Montse Herrera, proposa que al proper Consell de les dones es pre-

senti el “ El latido de las Mariposas” 

o Es recorda el recital de poesia per Sant Jordi al Centre Cívic de la sa-

grera per l’entitat Mirada de dona  

5. Altres informacions: projectes amb dones (servei interculturalitat del 

Districte), taules d’entitats de dones als barris del Districte, presentació 

del vídeo del 8 de març del Grup de dones de la Trinitat Vella, Olivera 

Trinitat Vella. 

5.1 Servei interculturalitat-projectes amb dones  

Yousseff, excusa a Fàtima perquè està indisposada i per aquest motiu ha as-

sistit  ell. 

Es presenta el servei d’interculturalitat del Districte i concretament els projec-

tes i accions que s’estan fent amb dones , en funcionament des del 2018 i l’ 

objectiu es la transversalitat de la interculturalitat atots els barris del Districte , 

especialment als tres barris de la Franja ( +població nouvinguda i racialitzada ) 

Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella: 
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- Taller de costura : incorporant un espai d’acollida d’aprenentatge de la costura 

i inicialment per a dones nouvingudes al barri, i anar-les vinculant a serveis de 

proximitat al barri (escola d’ adults, serveis socials ...): 

o Projecte de las Magas ( elaboració de vestits de Reines Magas ): pro-

cés de creació durant un any amb col·laboració amb altres entitats. Ac-

tualment s’ està treballant en una exposició itinerant (28 de maig inau-

guració de l’ exposició a l’Ateneu Harmonia) 

- Grup de costura més avançat: mascaretes coincidint amb el 12 de desembre  

(es va repartir més de 7000 mascaretes); s’està treballant en el disseny de 

vestits per poder a curt termini en la venda del producte, amb el suport de la 

Xarxa de suport de Dones cosidores També es va fer un vídeo (en el power 

point hi ha l’enllaç) 

- Taller Cos- Dolor per dones Migrades (a traves de l’entitat Retorna) , dones 

que després del procés migratori desenvolupen un malestar emocional i físic. 

S’ha creat un espai terapèutic i de trobada amb grup 

- Presentació de les activitats en el marc del 25N (Tapis col.laboratiu, Exposició 

Dones enfocades, activitat antirumors) 

S‘enviarà el document al Consell de dones  

Intervencions: 

o Potenciar coordinació del projecte Dones cosidores com a Cooperativa 

(assessorament a traves de Barcelona Activa ), projectes en femení... 

o ERC dona les gràcies al servei d’interculturalitat per poder visitar el 

projecte i el seu espai. 

o També es recorda el Grup Arpilleres de Congres-Indians com a un al-

tre grup de dones que forma part de la xarxa de costureres de Barce-

lona  

5.2 Proposta d’engegar com a pilot Taules de dones als barris 

Es proposa iniciar-ho a la Sagrera i la Trinitat Vella . També s’informa del un 
grup de treball amb perspectiva de gènere del Pla comunitari de Nava, més 
enllà del consell de dones del Districte  

Seria un espai d’intercanvi de bones pràctiques i experiències, de projectes 
amb dones per barris, i tècnicament i políticament està més properes als bar-
ris, i que una entitat de dones la pugues convocar, com a proposta 1 o 2 a 
l’any. 
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I en el Consell de dones quan es convoqui, els barris poden portar i compartir 
experiències  

Intervencions  

o Molt bona iniciativa, generar la xarxa feministes als diferents barris. Es 

comenta la Mostra d’entitat de grups de dones a la Sagrera  

o A la Sagrera, el grup feminista Les Rates volen engegar un projecte de 

Botigues Segures  

o Reallotjament de Bon Pastor- Cooperativa la fabrica -,i Escola de Pe-

gaso estan treballant en un projecte de memòria històrica de dones 

grans del barri de Bon Pastor i vinculades a les cases barates i que 

vam treballar a la Fabrica Fabra i Coats  (estan treballant en un projec-

te coliderat per ICUB i Ateneu Harmonia), i l’escola Til·ler com a refe-

rents positius per les dones joves del barri. La proposta final es poder 

fer una publicació. 

           5.3. Respecte el projecte de l’Olivera de la Trinitat Vella, s’ha engegat un 
projecte amb paisatge Urba ( petit jardins ), amb el suport del Grup de dones de la 
Trinitat Vella , Escolta Activa , associació de comerciants i AA.VV de la Trinitat vella , 
a partir de la petició de les entitats del barri de la Trinitat vella per dignificar l’ espai, 
visualitzar-lo i que sigui una referencia d’ espai contra la violència masclista ( millorar 
il·luminació, pavimentació, protegir olivera i col·locar un faristol commemoratiu ) 

5.3 Es presenta el vídeo del Grup de dones de la Trinitat Vella , pel 8 de 

març  

 VID-20210510-WA0007.mp4 

6. Finalment no es pot presentar la Guia del Bon Tracte i el protocol.  Es pre-

sentaria en un posterior consell de dones i s’enviaria la informació per correu 

electrònic tan aviat es disposi de la informació actualitzada. 

La Guia del Bon Tracte , es una eina que va sorgir del Circuit territorial de vio-

lència masclista de Sant Andreu ( serveis de salut , serveis socials, serveis 

hospitalaris, EAIA, serveis de salut mental, CAS , PIAD, SARA etc ) des de la 

perspectiva comunitària , per donar eines i empodarar a les entitats i a la ciu-

tadania per detectar possibles situacions de violència masclista , i acompa-

nyar i adreçar a les dones víctimes als serveis corresponents  

Finalitza a les 20,10 hores del dia 10 de maig  

https://drive.google.com/file/d/1-gPMa-GEb8ci7FmYpuPBdPE29kZ8kfjy/view?usp=drive_web

