Districte Sants-Montjuïc
Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Creu Coberta, 104
08014 Barcelona
T. 93 2915282

ACTA DEL CONSELL DE DONA, GÈNERE I LGTBI
Data: 7 de octubre de 2020, 17.00 h
Lloc: la sessió s’ha celebrat virtualment al següent enllaç de la plataforma Jitsi:
https://meet.jit.si/ConsellGenere
Per problemes de connexió la sessió s’ha traslladat a la plataforma Zoom, al següent enllaç:
https://zoom.us/j/95993292815?pwd=R0VKTnA4UkU1Rkx4UVBQSE9mRFB0QT09

Total d’assistència: 10 persones
Presideix el Consell:
Sra. Marina Berruezo,

Consellera de la Dona, de Gènere i LGTBI

Consellers/es:
Sra. Ling Ling Masferrer,
Sra. Neus de Haro,
Sra. Alba Gómez,

Consellera GMD ERC
Consellera GMD JxC
Consellera GMD BxCanvi

Entitats:
Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment
Cúrcuma
Pla Comunitari Poble-sec
Taula de Dones de La Marina
particular
Una veïna de Sants
Tècnics/ques municipals:
Sra. Núria Pérez,
Tècnica de Gènere Districte Sants-Montjuïc

Ordre del dia
1. Representació del Consell de Sants-Montjuïc a la plenària del Consell de Dones de ciutat.
2. Actes al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers
les dones, propostes i debat.
3. Jornada Circuit territorial contra les violències masclistes de Sants-Montjuïc.
4. Presentació associació al barri, Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment.
5. Altres informacions.
6. Precs i preguntes.
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Marina Berruezo, Consellera de la Dona, de Gènere i LGTBI, dona la benvinguda a la sessió
del Consell.
La trobada virtual s’ha celebrat inicialment a través de Jitsi, però per problemes tècnics s’ha
traslladat a la plataforma Zoom. Per aquest motiu, amb la finalitat que s’anessin incorporant les
persones que faltaven, s’ha decidit començar la sessió del Consell pel punt 3.

3. Jornada Circuit territorial contra les violències masclistes de Sants-Montjuïc.
Núria Pérez, Tècnica de Gènere del Districte, presenta la informació sobre aquest punt.
Des del circuit territorial contra les violències masclistes de Sants-Montjuïc, s’està organitzant
una jornada pel dia 13 de novembre amb l’objectiu, en primera part, d’explicar quina és la tasca
que desenvolupa aquest Circuit i, en segona part, serà una jornada temàtica vers les violències
sexuals. La principal ponent serà la Montse Pineda, vicepresidenta del Consell de Dones de
Catalunya. També s’explicarà el programa de l’Hospital Clínic, relatiu a les dones víctimes de
violències sexuals. Finalment, hi haurà un treball en grups per compartir idees, experiències i
bones pràctiques.
El Circuit territorial realitza reunions entre 3 i 4 vegades per any i es treballa en xarxa.
L’Associació Cúrcuma, que també forma part del Grup Motor que promou aquesta jornada,
explica que serà una jornada matinal (de 9h a 14h) i serà presencialment, encara que hi haurà
l’opció d’assistir-hi virtualment. La representant de Cúrcuma valora que és molt important que hi
hagi participació de les diferents entitats del Districte.

4. Presentació associació al barri, Associació d’Assistència a Dones Agredides
Sexualment (AADAS).
L’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS) és una entitat que treballa
en relació amb les violències sexuals. Ofereixen atenció jurídica i psicològica a les víctimes,
des d’una mirada feminista, a tota Catalunya. Recentment treballen també la prevenció i la
formació, tant a ciutadania com a personal tècnic de les administracions. A més a més,
treballen en tenir incidència política i canviar la violència estructural que afecta a les seves 87
usuàries.

La seu de l’associació al Districte està a carretera de la Bordeta, 58, s’ha traslladat recentment
al barri. Estava ubicada a l’Eixample.
La representant del Pla Comunitari del Poble-sec pregunta si poden derivar-se casos de
violències sexuals directament a l’associació o si, en canvi, s’ha de fer a través de Serveis
Socials. Es respon que les víctimes poden demanar assessorament jurídic i/o psicològic
directament a AADAS.
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1. Representació del Consell de Sants-Montjuïc a la plenària del Consell de Dones de
ciutat.

Núria Pérez explica que hi ha dues places per representar el Consell de Sants-Montjuïc a la
plenària del Consell de Dones de la ciutat i pregunta si alguna de les entitats està interessada
en enviar una representant.
S’acorda que les entitats que estiguin interessades en formar part del Consell de ciutat li faran
saber a la Núria Pérez, tècnica del Districte.

2. Actes al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència
vers les dones, propostes i debat.
Des de l’any 2005 l’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi 25 de Novembre, amb motiu de
la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, i en
el marc de l’Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència envers les dones. Amb el
lema “Block the troll: estratègies feministes a les xarxes”, l’objectiu de l’edició d’aquest any
2020 és donar suport a les iniciatives de recerca, conscienciació i rebuig ciutadà col·lectiu
contra els assetjaments i la violència masclista en els entorns digitals.

Núria Pérez pregunta a les entitats del territori si desenvoluparan alguna activitat de cara al 25
de novembre, perquè el Districte faci d’altaveu.
La Taula de Dones de La Marina té en ment fer una pintada amb caràcter feminista al carrer,
en un espai que estigui degradat. En aquest projecte col·laboraran amb la Fundació Mans a les
Mans i amb l’Espai Jove Química.
AADAS històricament han fet any rere any un taller de defensa personal, però amb la realitat
actual de crisi sanitària no serà possible.

Des del Pla Comunitari Poble-sec no hi ha, de moment, cap activitat pensada pel 25 de
novembre. Encara estan per decidir-ho. Respecte a la qüestió que ha comentat AADAS, un
col·lectiu feminista del Pla Comunitari està dissenyant uns tallers de defensa personal, de cara
al novembre, adaptats a la realitat sanitària, sense contacte físic, centrats en la gestió de la por.

5. Altres informacions.
Núria Pérez explica que aquest any s’ha aconseguit instal·lar un punt lila en les festes de
Sants, gestionat per les companyes de l’espai jove, dimensionat a la realitat sanitària.
Es desenvoluparan dues jornades formatives online, amb la col·laboració de Cúrcuma,
relacionades amb la celebració d’actes festius lliures de violència masclista. Encara s’han de
tancar els perfils de la població objectiu.
La representant del Pla Comunitari Poble-sec ofereix a altres entitats del Consell fer una
participació en el podcast que emeten a través de la ràdio, per finals de novembre, dins de
Radioactius, que és una ràdio comunitària del barri.
Acta del Consell de Dona, Gènere i LGTBI de Sants-Montjuïc, 7 d’octubre de 2020

3

Districte Sants-Montjuïc
Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Creu Coberta, 104
08014 Barcelona
T. 93 2915282

6. Precs i preguntes.
La representant de la Taula de Dones de La Marina pregunta per l’estat de les propostes que
es van presentar al darrer Consell pel Pla d’Actuació de Districte (PAD) a la plataforma
Decidim. Marina Berruezo respon que el procés participatiu està encara en marxa i encara no
se sap l’estat de les propostes perquè van ser plantejades prèviament a la situació de crisi
sanitària.
Sense més intervencions, es dona per tancada la sessió.
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