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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL DE DONES, GÈNERE I COL·LECTIU LGTBI 
 

 
Data: 30 d’octubre de 2019, 18.00h 
 
Lloc: Seu del Districte de Sants – Montjuïc (C/ Creu Coberta, 104, sala Cadires Vermelles) 
 
 

Persones assistents: 28 persones 
 
 
Conselleres/es: 
 
Marina Berruezo,   Consellera GM BComú 
Lourdes Vidrier,  Consellera GM ERC 
Mª Isabel Sanchez,  Consellera GM PSC 
Neus del Pilar,   Consellera GM JxCat 
David Labrador,   Conseller   GM Cs 
Alba Gomez,   Consellera GM BxCanvi 
 
Entitats: 
Taula de Dones de la Marina 
Cúrcuma 
ACPP 
INS Emperador Carles 
Una veïna 
 
Personal tècnic municipal 
 
Núria Pérez Blanch  Tècnica de Feminismes Districte Sants-Montjuïc 
 
 
Ordre del dia 
 
 

 1. Benvinguda i presentació del nou consell 
 2. Compartició de bones pràctiques al Districte 

 a. Presentació del projecte Espais Liles de la Taula de Dones de la Marina 
 b. Presentació del projecte de les Arpilleres del Pla Comunitari del Poble-Sec 
 c. Presentació del projecte d’Aprenentatge i Servei de l’IES Emperador Carles 
 d. A definir: Accions de l’Espai Feminista de Sants 

 3. Resum i recull d’actes al Districte pel dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de 
la violència vers les dones 

 4. Definició de la vicepresidència del consell, funcions i procés d’elecció 
 5. Torn obert paraules sobre: Com volem que funcioni aquest consell? Propostes de temes a tractar 

en futurs consells.  
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 1. Benvinguda i presentació del nou consell 

 
Núria Pérez, Tècnica de Gènere del Districte, presenta la Sra. Marina Berruez, consellera de Barcelona en 
Comú, qui presideix el Consell Sectorial de dones, gènere i col·lectiu LGTBI. 
 
Marina Berruezo es presenta, explicant la seva trajectòria feminista al Districte de Sants-Montjuïc i agraeix 
l’assistència.  
Reflexiona sobre els objectius d’aquest consell i sobre la seva finalitat en crear-se. Comenta que li 
preocupava que no hi hagués uns objectius clars en el moment de la seva creació. El Consell de Dones, 
Gènere i Col·lectiu LGTBI ha de ser un espai participatiu, per compartir, per informar i generar noves 
iniciatives des de l’Ajuntament. Indica que cal detectar quines són les necessitats ara mateix, es parlaran de 
cara a l’any vinent (Pla d’Actuació del Districte i un altre consell de Dones, Gènere i LGTBI al començament 
de 2020). En aquest consell, les entitats convidades exposaran la feina que han fet, que esdevindrà el punt 
de partida. 
 
 

 2. Compartició de bones pràctiques al Districte 
 

 a. Presentació del projecte Espais Liles de la Taula de Dones de la Marina 
Montse Picó es presenta i presenta la Taula de Dones de la Marina. Es va constituir l’any 2015, arran del 
Pla de Desenvolupament Comunitari i la feina conjunta d’un grup de veïnes del barri, de diferents entitats. 
El 8 de març de 2017 organitzen la jornada “Dones i Espai Públic” (100 assistents). Arran la passejada, 
sorgeixen grups de 4 o 5 persones  que van analitzar quins espais consideraven insegurs, pel que fa a 
l’assetjament o violència masclista en la via pública i es van crear uns mapes per situar-los i començar 
aquesta tasca de convertir-los en espais segurs. 
Els Espais Liles són espais d’aixopluc per situacions de violència contra les dones en la via pública. El seu 
objectiu és eradicar aquesta violència des d’una mirada comunitària, generar xarxa entre comerços, entitats 
i veïnat, amb l’ajuda de la comunitat educativa perquè les dones i les identitats dissidents se sentin lliures 
caminant pel carrer. 
 

a.a.Primera fase: escoles i instituts: 
Les integrants del projecte van rebre formació a través del PIAD+CIRD i van promoure tallers coeducatius 
als centres educatius, formacions a comerços, entrega del vinil amb el logo per posar a llocs visibles i visites 
periòdiques (3 mesos) per al seguiment de les incidències. Hi han participat totes les escoles públiques i els 
instituts. 
Els tallers es van dividir per cicles, amb continguts i talleristes adaptats als infants i joves, segons el grau 
d’escolaritat. En total hi han participat 950 alumnes. 
Els reculls de tots els dibuixos –els passa i els mostra en llibre físic– els ha recollit una persona de la taula 
mateixa, i els instituts van acabar amb el logotip col·laboratiu de l’espai lila. Cada institut va treballar-ho de 
manera diferent. La taula va combinar els logotips dels instituts.  

 
a.b.Segona fase: Comerços 

Els comerços que formen part del projecte han rebut les formacions, tenen el distintiu en un lloc visible i 
disposen de material informatiu per a les dones. En total, s’han adherit 12 comerços, i la previsió és afegir-
ne més al mapa –mostra mapa. 
La Consellera pregunta quina va ser l’acollida del projecte a aquests comerços. La Taula respon que es va 
fer a través de l’Associació de Comerciants, i d’inici ja es van apuntar 12 comerços. Ara, l’objectiu és ampliar 
el mapa. Les botigueres van rebre el projecte amb molt de gust. Hi ha un grup de WhatsApp, fan visites, 
s’ha creat i distribuït una carpeta amb el directori de telèfons i d’altres recursos… Moltes vegades el suport a 
la violència contra les dones a la via pública consisteix a oferir un telèfon per trucar, conèixer el protocol 
legal per a denunciar, etc. 
 

a.c.Repte futur: equipaments i entitats 
Volen ampliar els punts lila a equipaments i entitats a curt termini. A llarg termini, incloure els taxis de l’àrea 
metropolitana. Consideren que és la millor manera de fer créixer el projecte. La idea és que sigui voluntari: 
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per cada taxi interessat hauria de voler fer la formació la mateixa persona que condueix, saber quin protocol 
ha de seguir en una situació de violència. 
Presentaran el projecte a les escoles, entitats, botigues i equipaments que es vulguin afegir. De cara al 25 
de novembre, faran els tallers als centres educatius, sobre la discriminació, violència i tots els continguts 
sobre prevenció de la violència masclista. L’objectiu és que la comunitat educativa pugui fer cada any 
tallers.  
El punt lila es va incloure a la festa major de la Marina. Hi van participar dones de la taula i d’altres 
col·lectius feministes durant les 4 nits. Era la primera vegada que es feia un Punt Lila al barri i ha tingut molt 
bona acollida. Tanmateix, només compten amb 1.500 euros de subvenció i costa desenvolupar el projecte 
amb aquest pressupost tan limitat. 
La resta de la sala felicita per la diversitat d’activitats. La Consellera pregunta quantes persones formen la 
Taula i com s’organitzen. Responen que són una vintena, tot i que no estan sempre totes. Un dilluns o 
dimecres al mes es reuneixen a algun espai del barri. Ara, han creat una comissió només per aquest 
projecte, per tal de no saturar la taula. També tenen un xat intern i un altre amb els comerços. 
També s’interessa per qui fa els tallers. Des de 1r fins a 4t de primària els fan les integrants de la Taula, 
amb formació prèvia. És una feina molt exigent, però una experiència divertida i enriquidora. Al principi les 
podien fer fins a 7 dones de la Taula, les formacions, després hi va haver baixes i ho van gestionar entre 3 o 
4. 
La consellera presenta l’escola que ha estat convidada i pregunta si vol que es fes alguna cosa similar 
també al seu centre. Els ha semblat molt bona idea incloure els taxis i els comerços. 
 

 b. Presentació del projecte d’Aprenentatge i Servei de l’IES Emperador Carles 
Juan de l’ACPP, Assemblea de Cooperació per la Pau, presenta el projecte i presenta els seus companys: 
Blanca, Marc, Lua i Gerard. Els alumnes, de 4t d’ESO, es presenten. L’any passat els van proposar un 
projecte de curt d’un tema relacionat amb alguna desigualtat social i van triar el feminisme, pel pes que té en 
la seva realitat quotidiana, tant a les aules com a la resta d’espais. 
Els alumnes expliquen que, tots es van decantar pel tema del feminisme, perquè l’han treballat des de 
petits. Els van cedir un equip de gravació i edició per gravar els curts. Volien reflectir que aquests temes –
micro masclismes– no són ni molt menys insignificants, perquè formen part de l’estructura general de la 
violència contra les dones. 
Mostren el curt. 
Conclouen que han après conceptes nous i han repassat alguns que no entenien. També han après a 
escoltar les demés i a respectar els seus arguments, a dirigir un equip de gravació i a editar vídeos. 
 
S’obre un torn de preguntes: 

 Quant de temps s’ha trigat en tot el procés? A principi de curs van rebre formació sobre 
desigualtats, sobre relacions de poder amb exercicis sobre discriminació per aprendre a identificar-les, i un 
taller sobre publicitat i masclisme, que va durar quasi tot el curs. Al final, els 4 grups, cadascun amb el seu 
tema, va gravar durant 3 setmanes el seu curt. 

 Heu compartit el vídeo? Sí, amb 3r 4t d’ESO i amb les famílies. 
 El guió l’han escrit els alumnes? Sí, i a més van estudiar totes les pautes per a gravar, perquè volien 

un resultat de qualitat. 
 Han vist els curts a altres instituts? El 16 de desembre es farà una trobada amb Trinitat Vella. El 25 

de novembre volen fer sessions amb diferents entitats de la Marina. 
 Ho penjareu a enlloc? Sí, estan penjats a YouTube i al web de l’institut. 
Totes les assistents feliciten els alumnes per la feina ben feta. 
 

 c. Presentació del projecte de les Arpilleres del Pla Comunitari del Poble-sec 
Claudia i Raquel reparteixen dossiers i presenten aquest punt. El grup de les Arpilleres està dinamitzat en el 
marc del Pla Comunitari del Poble-Sec. És un grup no mixte, intercultural i intergeneracional. Fan activitat 
d’art-teràpia al Centre Cívic del Sortidor cada dimecres, de 9.30 h a 11.30 h. 
El projecte de les Arpilleres del Poble-sec neix fa 3 anys. Era només un cop al mes, però van decidir que 
necessitaven més trobades i volien conèixer les seves veïnes. 
L’origen de les Arpilleres es troba a Xile. Claudia explica que és una tècnica de teles on s’explica una 
història que, normalment, està relacionada amb qüestions polítiques, es van fer populars durant els anys de 
la dictadura de Pinochet. Les dones es trobaven en la vicaria i cosien mentre esperaven saber alguna 



 

 

 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
 

Acta del Consell Sectorial de Dones, Gènere i col·lectiu LGTBI, 30 d’octubre de 2019 4 

informació dels familiars desapareguts. Mostra fotos d’arpilleres: cada una desenvolupa una idea i una 
reivindicació. L’any passat, el tema al Poble-Sec era “Dona’m espai”. 
El grup d’Arpilleres s’obre durant un mes o un mes i mig i després es tanca, perquè es crea un espai de 
confiança i de seguretat. Es decideix el tema a tractar entre totes. Es fan sessions per tractar el tema –l’any 
passat era el cos– i es treballa la perspectiva més personal, s’exploren els sentiments. Ara, el grup és obert 
fins al 2 de novembre i treballaran fins al juny. Conviden a totes les assistents a sumar-s’hi, no cal saber 
cosir. Expliquen que, tanmateix, de vegades hi ha problemes de comunicació o responsabilitats familiars 
que dificulten l’enfortiment dels vincles. 
Núria Pérez valora que cal visibilitzar aquests projectes al barri, perquè són espais de seguretat 
d’acompanyament i molt recomanables.  
Les dones d’enguany són de la Formiga, que també fan alfabetització al mateix equipament. Considera que 
és una experiència que pot ser enriquidora per a dones de qualsevol generació. A més, és una eina per a 
fer-se visibles i per a reivindicar que elles també formen part del barri. 
Es plantegen algunes preguntes: 

 Qui dinamitza el grup? Raquel respon: Karen Rosentreter, artterapeuta, les ha introduït al 
llenguatge. Les dones més antigues del grup, a més, estan prenent rols i organitzen altres coses. 

 Heu fet alguna formació? Per consolidar el grup, de vegades assisteixen a xarrades, com les que 
s’organitzen pel 25N i per al 8M, o fan una volta a l’hort comunitari o altres activitats. 

 El grup, quan està tancat, fa altres coses? Sí. L’any passat les van convidar al MNAC i van ser molt 
estimulant. A mesura que s’incorporen més dones, com que és un grup que s’autogestiona s’autoregula, es 
poden treballar moltes coses fins al juny. Per exemple, hi ha 4 dones que no parlen ni espanyol ni català, i el 
llenguatge del cos i el de cosir és una manera de comunicar-se també. El grup mateix i les seves 
necessitats determinen el tipus de vincle que s’estableix. Resulta una manera interseccional de treballar 
molt enriquidora. 

 
 d. A definir: Accions de l’Espai Feminista de Sants, no ha assistit el grup, han disculpat 

assistència. 
 

 
 3. Resum i recull d’actes al Districte pel dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de 

la violència vers les dones 
S’han recollit les propostes de cada equipament i barri i les han aglutinat en un resum.  
Hi ha diferents propostes als instituts, a la plaça de la Marina, al Centre Cívic de Font de la Guatlla, a la 
Bordeta, al Centre Cívic del Sortidor, a la Lleialtat Santsenca i a Cotxeres de Sants. 
Ho enviaran per correu electrònic. L’acte del 25N es farà a la plaça Sant Jaume. En l’àmbit de ciutat, el tema 
és “Barcelona antimasclista i intercultural”. Es vol treballar i promoure de quina manera la dona de diferents 
orígens és present a la societat. Posteriorment hi ha la manifestació dels col·lectius i entitats feministes. 

 
 4. Definició de la vicepresidència del consell, funcions i procés d’elecció 

Núria Pérez explica que, en l’àmbit formal, sempre hi ha una presidència, que és el Regidor, que delega en 
la Consellera. Cal decidir qui vol assumir les funcions de la vicepresidència. Les funcions de la 
vicepresidència són: 

 Vetllar perquè es convoqui el Consell. 
 Detectar les necessitats del Consell i de la realitat de les dones per si escau abordar-ho al consell 
 Proposar millores. 
 Recollir qüestions a comentar en el marc del Districte de Sants-Montjuïc, des de la mirada del carrer 

i definir quina proposta compartida amb les conselleres es pot portar al Consell. 
 Proposar convocatòries, si cal, de consells extraordinaris, per propostes concretes de treball. 
 Motivar la presència i la participació de dones, mitjançant  les associacions o a títol individual. 
 

És un càrrec formal, però no té un perfil tècnic. Es comentarà a la resta d’espais i es decidirà al proper 
Consell. 
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 5. Torn obert paraules sobre: Com volem que funcioni aquest consell? Propostes de temes a 
tractar en futurs consells. 

 
La consellera recorda que, si alguna persona té problemes o qüestions concretes al seu barri, pot trucar a 
Núria Pérez per  abordar el tema o mirar si escau tractar-lo al consell. Es parlarà d’actuacions concretes el 
primer trimestre de l’any que ve, en el marc del procés participatiu del PAD, Pla d’actuació de Districte. 
 
Es presenten la resta de conselleres del mandat que acaba de començar.  
 
Marina Berruezo recorda que, de cara al proper Consell, cal portar propostes concretes pensades d’una 
manera transversal. Des de l’espai públic fins a recursos i serveis de territori, perquè l’equip de govern les 
pugui prioritzar. Afegeix que, si falta algun col·lectiu que no s’ha tingut en compte i val la pena fer una 
trobada, es pot detectar a quins espais no arriba aquest consell i apropar-s’hi. 
La Taula de Dones de la Marina pregunta si es poden traslladar les seves demandes al proper consell. 
Marina Berruezo respon que, és clar, i que proposin al PAD, per exemple, tenir més recursos o ampliar els 
espais com la Taula, per no quedar-se només a la Marina. 
Lourdes Vidrier pregunta per què no hi ha representació del col·lectiu LGTBI. Núria Pérez respon que es va 
fer el contacte amb les associacions en un acte en motiu del 17 de maig de fa 4 anys que es va celebrar al 
Districte. Rebeln les informacions i les convocatòries, però que ara la majoria tenen una mirada de ciutat i 
estan en el marc del Centre LGTBI de Barcelona. on hi ha entitats com ACATI, Observatori, Gais Positius...– 
de moment no participen d’aquest consell. Si algú coneix algun col·lectiu interessat que es posi en contacte 
amb nosaltres i seran benvinguts 
 
Núria Pérez mostra el mapa d’entitats feministes del Districte, que està penjat al web. Recorda que es 
poden donar d’alta les que no hi estiguin, i que també es pot consultar el mapa d’entitats feministes de 
Barcelona. Els mapes estan organitzats per barris, per districtes i per tipus d’entitat. És una eina que 
afavoreix tant a veïnes com a entitats. 
 
Sense cap més comentari, es tanca la sessió. 


