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CONSELL DE DONES DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Dia: 14 de setembre del 2021 

Horari: 18:00h-20:00h 

Lloc: Espai Xirinacs. Ateneu Harmonia  

Assistència: 

Entitats i altres representacions 

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

Dones, La Sagrera en Femení, Pla Comunitari de Navas, Ventijol, AA.VV la 

Sagrera, Montse Herrera 

 S’excusen: 

 Dona Canço 

Conselleres 

Rut Gabriel Zarco -consellera de feminismes i LGTBI 

Marta Villanueva, consellera municipal per PSC 

Pilar Domech Gargall , consellera municipal per ERC 

Maria Ximena Gadea Pintos, consellera municipal per JXCAT 

Anna Garcia Escrig , consellera municipal per BXcanvi 

 

Cooperativa Trama 

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.  

 Benvinguda consellera de feminismes del districte de Sant Andreu 

 Aprovació de l’acta anterior.  

 Programació 25 de novembre:  BCN Antimasclista, desobeeix el mas-
clisme! 
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 Presentació eines de prevenció de violències masclistes: Guia del Bon 
Tracte i Protocol per festes majors lliures de violència masclista  

 Presentació del projecte de la web de feminismes del Districte de Sant 
Andreu, a càrrec de la cooperativa Trama. 

 Altres informacions: Premis Sant Andreu 2021,categoria especial so-
bre feminismes, 2ona edició Dones Migrants, II Jornada circuit territo-
rial Sant Andreu (23 de novembre), Exposició Dones Fotògrafes  

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

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. Presentació del projecte de la web de feminismes del Districte de Sant 
Andreu, a càrrec de Claudia Abela de la cooperativa Trama. 

Informa que la pagina web està en fase de construcció amb l’objectiu de pre-
sentar-la pel 25N. S’està treballant coordinadament amb el Departament de 
comunicació del Districte . 

La web de feminismes de Sant Andreu servirà com a espai aglutinador 
d’entitats, serveis, recursos i informacions vinculats als feminismes i com a al-
taveu de les accions de denúncia o visibilització, campanyes de sensibilització 
i projectes creatius al voltant de la prevenció de les violències masclistes, la 
prevenció dels estereotips sexistes i la promoció de manifestacions culturals 
justes i equitatives que es generin des de les entitats del Districte de Sant An-
dreu. Serà, per tant, un espai des del qual visibilitzar i fer difusió de les entitats 
del Districte que treballen els feminismes. 

L’objectiu del projecte és la sensibilització, l’empoderament i participació acti-
va de les dones, l’enxarxament i intercooperació dels diversos agents del dis-
tricte el marc de la prevenció de rols i estereotips sexistes en els mitjans i les 
xarxes i de la violència mediàtica i simbòlica envers les dones que es troben 
en els discursos i representacions culturals, i amb l’objectiu de construir nous 
imaginaris igualitaris i lliures de sexisme. 

Es presenta a traves d’aquest enllaç l’estructura de la web: projectes i recur-
sos, serveis,  i el mapa d’entitats i agenda . 

     https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/coneixeu-el-districte/feminismes 

S’acorda que abans del 8 de novembre les entitats haurien d’haver enviat un 
correu electrònic a claudia@trama.coop amb el formulari omplert : 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/coneixeu-el-districte/feminismes
mailto:claudia@trama.coop
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKgY0U1cZkPMtG6kbGiE19
Ir_9DTJdPxKpwWt_uHNq2WhlZg/viewform 

Per aquest motiu es convida a adherir-se a totes les persones, col·lectius, en-
titats feministes que genereu aquests recursos, realitzeu accions de denúncia 
i promoveu espais i projectes per a la prevenció dels estereotips sexistes i 
l’eradicació de les violències masclistes.  

S’acorda també que la web s’anomenarà web de feminismes i lgtbi del Distric-
te de Sant Andreu, incorporant també la perspectiva des de la diversitat sexu-
al, afectiva i de gènere, i també fomentar-ne el seu coneixement. 

Es una eina que ha d’anar creixent amb la participació de totes. 

S’agraeix a totes les entitats que ja estan fent arribar la informació. 

Aportacions : 

 -Baner per comunicar les activitats on ha d'estar visible l'enllaç al formulari 
per comunicar les dades necessàries de les activitats a comunicar; ha de ser 
participatiu i accessible.  

-Facilitar l’accessibilitat a traves del mòbil i tauleta  

-A partir del 25N s’ha de crear el circuit per anar seguint actualitzant les infor-
macions .  

-Es proposa que les actes dels Consells de Dones, i altres òrgans de partici-
pació  ( taules de dones , etc ) també es puguin penjar en aquesta web , i 
convidar a les entitats a formar-hi part a traves d’un correu electrònic . 

-Es proposa  incloure un formulari per convidar a altres grups de dones a par-
ticipar en el Consell de dones. 

 

4. Presentació eines de prevenció de violències masclistes: Guia del Bon 
Tracte i Protocol per festes majors lliures de violència masclista  

Es presenta la Guia del Bon Tracte del Districte de Sant Andreu. Eina de 
prevenció proposada  en el mac del Circuit territorial de Sant Andreu 2019. 
També hi participa Ventijol i la Tireta . 

Aquesta eina s’ ha replicat a altres Districtes de Barcelona : Eixample, Horta , 
Nou Barris, Sants-Montjuïc. 

Aquesta Guia també estarà penjada a la web de feminismes. estat una eina 
de detecció de violències masclistes als territoris, afavorint circuits , teledons 
de contacte dels diferents serveis del Districte de Sant Andreu . 

S’enviarà per correu electrònic. 

També es demana que s’enviï a TMB . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKgY0U1cZkPMtG6kbGiE19Ir_9DTJdPxKpwWt_uHNq2WhlZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKgY0U1cZkPMtG6kbGiE19Ir_9DTJdPxKpwWt_uHNq2WhlZg/viewform
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S’informa del projecte pilot que s’ha iniciat al Districte de Sant Martí : Comis-
sió permanent de gestió de casos de violència masclista i seguretat. S’ infor-
ma que el proper mes de setembre es posarà en marxa aquesta comissió 
permanent al Districte de Sant Andreu. Es liderarà des del servei de prevenció 
del Districte de Sant Andreu, hi assistiran la Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra, tècnica de feminismes, salut i serveis socials. La reunió de la co-
missió es preveu mensual. L’objectiu d’ aquesta comissió permanent és es-
tablir un espai de coordinació permanent del serveis amb vinculació territorial 
per l’ abordatge de possibles casos de violència masclista , a partir de les tru-
cades del 112. 

Des de la Sagrera en Femení s’informa d’un projecte comunitari VEÏNES x 
VEÏNES que es vol iniciar entre setembre i octubre amb el suport formatiu de 
l’entitat Helia: acompanyament a dones supervivents de violència masclista, 
coordinadament amb PIAD, serveis socials de Garcilaso i cap Garcilaso  La 
zona seria la Sagrera, Congres-Indians i Navas. Es posa al centre la comuni-
tat i en el veïnatge. Informa de la propera assemblea oberta de dones  del dis-
sabte 18 de setembre a l’Espai 30. 

Ens enviarà la informació per correu electronic. 

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/el-districte-i-els-seus-barris/la-
sagrada-familia/cursos/helia-dones-associacio-de-suport-de-les-dones-que-
pateixen-violencia-de-genere_99400266653 

5. Programació 25 de novembre:  BCN Antimasclista, desobeeix el mas-
clisme! 

Rut emmarca el lema del 25 de novembre d’aquest any. 

Des del Pla Comunitari de Navas, es planteja probablement proposar Marxes 
exploratòries al barri de Navas per la percepció d’inseguretat a l’espai públic. 
També estan treballant la proposta amb Sagrera en Femení i el Piad de Sant 
Andreu. Encara ho estan treballant. 

S’informa de les diagnosis de les marxes exploratòries que s’han fet prèvia-
ment a la Trinitat Vella, Baró de Viver , Bon Pastor. També es recorda l’ entitat 
9 urbanisme i les accions que han fet al Districte de Sant Andreu i que ho pu-
bliquen a les xarxes socials. 

Es recorda l’acte central del 25N, 2019, per streaming a la seu del Districte i la 
il·luminació de la façana de la seu del districte de sant Andreu. També es re-
corda l’acte del 8 de març. 

Es proposa una acció teatral i vivencial  al carrer, espai obert. I es recorda el 
perquè es celebra el 25N, amb l’assassinat de les germanes. També s’informa 
del projecte del latido de las Mariposas. Es fa menció de l’ increment de la vio-
lència vicaria i els assassinats dels infants en el marc de violència . 

També s’enviarà un link amb un formulari i amb el termini de presentació de 
les propostes pel 25N. 
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S’acorda : 

Es proposa realitzar l’acte central del 25N el dia 24 de novembre, a les 
18hores al barri de Baró de Viver. Donem continuat i força al manifest de l’ 
entitat de Dona Forta del passat 25N2019. 

Enguany es proposa una acció conjunta a tots els barris del Districte amb la 
creació d’ una coreografia body percussion d’uns 5 minuts amb la lectura del 
manifest del 25N. 

Ha de ser una proposta solemne no festiva, inclusiva  i es valora positiu la 
descentralització. 

Es proposa que a cada barri en un equipament es faci el tallers de dues ses-
sions (2 hores en cada sessió), per assajar i crear de formar conjunta la core-
ografia. Es farà la gravació de la coreografia per fer arribar a les sessions dels 
tallers . 

S’acorda que el tret de partida de la performance no mixta serà el 24 de no-
vembre a Baró de Viver i consecutivament a partir d’ aquesta data als altres 
barris del Districte . 

Quedaria pendent : 

- Fer manifest, de moment cap entitat present al Consell de dones es va oferir 
per fer el manifest. Construcció del relat. 

- Calendari de les sessions formatives als diferents barris, per la creació de l’ 
activitat. Es proposa els centres cívics. Les sessions s’han de fer durant el 
mes d’octubre fins la primera quinzena de novembre. 

- Es proposa que es pugui editar un vídeo amb la creació representativa de tots 
els barris (com s’ha anat construint) i amb aquest vídeo poder presentar-ho a 
la resta d’equipaments del Districte penjar-ho a la web de feminismes del Dis-
tricte, mes enllà del 25N. Posar frases al final del vídeo. Mirarem calendari per 
si es pogués presentar en aquest 25N 

- Com incorporem a les veïnes que facin als tallers als Consell de dones? Fem 
formulari per conèixer a les dones que participen 

6. Altres informacions:  

Es recorda : 

Premis Sant Andreu 2021,categoria especial sobre feminismes 

2ona edició Dones Migrant: Una proposta des del Pla de Barris, el Districte 
de Sant Andreu, l’àrea d’Interculturalitat i els equips del PIAD de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb el suport de l’Agència de salut pública de Barcelona, junt 
amb l’Associació Retorna, entitat amb experiència i bagatge en la realització 
d’aquest taller i altres projectes d’acompanyament terapèutic intercultural 

La voluntat d’aquesta proposta és atendre el malestar i somatització de dones 
migrades del barri de la Trinitat Vella, a la vegada que promoure la vinculació  
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amb el teixit comunitari del barri, i el coneixement i apropament als serveis del 
territori i en específic del PIAD. 

El taller, tenint present les dificultats socio-afectives que viuen les dones mi-
grades en contextos d’acollida, 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 hol·lístic. 

 Objectius específics: 

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

o Potenciar la presa de responsabilitat activa en la promoció del 
propi benestar 

o Augmentar l’autoconsciència corporal i emocional 

o Augmentar el benestar psicofísic i la disponibilitat energètica 

o Elaborar terapèuticament  les situacions de malestar provoca-
des pels dols migratoris 

o Generar xarxes, relacions de confiança, sororitat 

o Facilitar el coneixement de i vinculació amb el teixit comunitari 
del territori 

Calendari : del 25 d’octubre al 21 de febrer (dijous als matins) 

On: Centre cívic Trinitat Vella.  C. Foradada 36. 

II Jornada circuit territorial Sant Andreu (23 de novembre), es convidarà a 
les entitats i grups de dones que formen part del Consell de dones   

Finalitza a les 19:55h 


