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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI I COMISSIÓ PERMANENT DE TREBALL DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES

Sant Adrià de Besòs, 18 d’octubre de 2022

Lloc: Centre de Producció Cultural i Juvenil Polidor ubicat al carrer de Ricart, núm. 4 de Sant 
Adrià de Besòs.

Hora d’inici: 18:08

Hi assisteixen representants de les següents entitats i particulars:

• Associació de Dones Iris
• Associació de Dones Adrianes
• Partit Moviment d’Esquerres MÉS
• Partit Sant Adrià en Comú (SAEC)
• Partit Ciutadans
• Dones nomenades per l’Alcaldia, Sra. M.ª Carmen Galindo Vizcaino
• Sra. Rosi Villalonga, Presidenta del Consell.
• Sra. Joana Aloy, Representant Tècnica de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

• Sr. Alejandro Rodríguez, Secretari del Consell.

   Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió

2. Preparació del 25 de Novembre 

3. Propostes de sortida

4. Valoració Punt Lila Festa Major

5. Informació Fira de coeducació

6. Torn obert de paraules
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La Sra. Presidenta dona la benvinguda a totes les assistents.

1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió:

Es fa un repàs d’alguns temes de l’acta de la darrera reunió i s’aprova sense esmenes.

2. Preparació del 25 de Novembre:

La Sra. Villalonga comenta que aquest any es vol recuperar les reunions que es feien per redactar el

manifest  i així poder-ho fer entre totes com es feia en anteriors anys i que es va perdre per la

pandèmia.  Comenta que  la  idea seria  fer  dues  reunions  un a  cada  marge.  A més comenta  que

s’obrirà per tal que pugui participar gent que no forma part del Consell i estigui interessada, un cop

hagin  fet  les  aportacions  es  valoraran  entre  totes  i  es  farà  la  redacció  final  del  manifest.  Les

participants al consell estan d’acord.

Informa la Sra. Aloy de les activitats que estan previstes,  comenta que el Programa del 25 de

Novembre encara està en construcció i falta a més concretar algunes dates. Un cop ho tingui enviarà

la informació a les participants del Consell. Les entitats que organitzin alguna activitat i vulguin que

surti al programa cal que ho facin saber amb antelació.

També  comenta  que  la  idea  es  que  el  dia  24  de  novembre  es  posaran  stands  a  la  plaça  de

l’ambulatori del Barri de la Mina i el dia 25 de novembre es posaran els stands a la Plaça de la Vila.

La representant de SAEC comenta la possibilitat de que els col·legis del Barri de la Mina estiguin

més implicats, comenta la possibilitat de fer dues activitats, una d’elles les previstes en el dia 25 de

Novembre i l’altre que a les escoles es faci per exemple un cuenta cuentos a l’hora de l’esmorzar i

després fer una sortida pels stands que posen a la plaça de l’ambulatori al Barri de la Mina. La Sra.

Aloy comenta que demà dia 19 d’octubre té reunió de xarxa de coeducació i comentarà aquesta

possibilitat, informarà al Consell.

En quant a la concentració es comenta per part de les participants la possibilitat de recuperar la

marxa per la tarda, la Sra. Villalonga comenta que quan es feia per la tarda la afluència general era

molt petita, ja fos per què molta gent anava a la concentració de Barcelona o bé si feia mal temps no

anaven a cap marxa. Es decideix deixar la marxa del matí.

3.   Propostes de sortid  a:  

La Sra. Aloy comenta tres opcions de sortida una d’elles és una Ruta de Dones per Barcelona pel

Raval més un dinar. La segona opció és fer una visita guiada per l’Hospital de St. Pau d’una durada

aproximada de 2 hores. I la tercera opció seria anar a veure una obra de teatre encara per decidir

l’obra.

Per votació de la majoria es decideix fer la segona opció, visita a l’Hospital de St. Pau, s’adreça a

fer-la a principis de desembre. 
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4. Valoració Punt Lila Festa Major:

La Sra. Aloy informa que hi van haver dues persones al punt Lila i que van fer una intervenció

dissabte dia 10 de setembre amb un grup de nois que estaven increpant a un grup de noies. Els nois

al veure les persones del Punt Lila es van calmar i van marxar. A més comenta que per part de les

persones que formaven el Punt Lila es va fer una proposta de millora que va ser d’incorporar un

armilla de color lila per què siguin molt més fàcil d’identificar-se com persones del Punt Lila.  

Per últim comenta que des del Punt Lila li van traslladar que van trobar a falta més coordinació amb

els cossos policials i agraeixen a l’alcaldessa que s’apropés i l’autonomia que els hi va donar.

La representant del Partit SAEC, comenta que vol ressaltar que una intervencions que es va dur a

terme la  forma de dirigir-se  a  la  dona no va  ser  l’adequada per  part  dels  cossos  policials.  Fa

referència a una detenció que es va fer a l'embalat, i no era una situació de violència masclista 

Per últim la Sra. Villalonga comenta el problema que hi va haver amb un monologuista que va fer

un monòleg inadequat, informa que s’ha donat trasllat a l’equip de govern per tal que a les futures

concessions de llicències hi hagi clàusules que impedeixin fer espectacles sexistes o lgtbifòbics. 

5. Fira de coeducació (8 de novembre):

La Sra. Aloy comenta que el 8 de novembre es farà la fira de coeducació, es farà al Casal Dalt de la

Vila de 17:30h – 19:00, indica que està enfocada al professorat, per donar visibilitat a totes les

accions coeducatives que es porten a teeme en els centres educatius de Sant Adrià. Cada escola

tindrà el seu stand on farà una dinàmica.  Per últim indica que tothom que hi vulgui pot anar i

participar.

6.   Torn obert de paraules:  

La Sra. Villalonga comenta que concretaran les dates per treballar sobre el manifest per WhatsApp.

Es tanca la reunió a les 19:20 del dia d’avui.

El Secretari vist-i-plau 

La Presidenta,


