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 CONSELL DE DONES DEL DISCTICTE DE SANT MARTÍ.  

ASSUMPTE 

 

Avaluació de la celebració del 25 aniversari del Consell de Dones 

LLOC Sala Nova del Centre Cívic Can Felipa 

DATA I HORA 18 de Juliol de 2018 a les 18:00 hores. 

 Assistents Carrec 

 

Carlota Falgueras 

Consellera de Feminismes i 

LGTBI 

 

Ramón Sabaté 

 

Conseller PP 

Margarita Planas Consellera PDdcat 

Daniel Celma CUP 

Rosario Castillo La Palmera Centro 

Pepi Rafael Durán Presidenta TV Clot 

Tamara Aliayo Secretaria HEURA 

Pepita Rocamora Presidenta HEURA 

Marta Mas Xarxa de 50 i més 

Smazia Bhatinisa Técnica de Anissa 

Gemma Canela APROPEM-NOS 

Cogna Mboye Som U 
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Awa Ndiaye Secretaria General Ca Kanam 

Adiji Thiro Kane Ca Kanam 

Verónica Mencia Los Botijas-Convivim. 

Dora Escobar Associació Ambar Prim 

Julia López Associació Mon Comunicació 

Wara Saavedra Les Dúnia. Noies Joves i Suport. 

 

Rosa Saiz 

 

Técnica de Feminismes i LGTBI 

 

Leticia Blanco García 

 

Técnica auxiliar (pla 

d’ocupació) 

 

S’excusen 

 

 

 

 

 

ORDRE DEL Dia: 

1. Avaluació de la celebració del 25 Aniversari. 

2. Anàlisis de les propostes de futur que es van manifestar a l’espai de debat de l’acte de 

celebració. 

3. Premi Jove de Còmic de Sant Martí. Composició de la taula de Treball. 

4. Torn obert de paraules. 

 

Carlota dona la benvinguda a totes les dones que ja han vingut abans a les reunions del Consell 

i a les dones que s'ha incorporat recentment al mateix. 

Abans de l'inici de la reunió, col·locació dels plafons amb les deu publicacions del Consell de 

Dones i el llistat amb totes les entitats que componen el Consell i exposades en l’acte del 25 
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aniversari. 

Prèviament a tractar els tres punts de l'ordre del dia, la Carlota i la Rosa demanen fer una roda 

de presentació i poder així conèixer l’espai i activitats de les últimes entitats incorporades al 

Consell de Dones per conèixer el treball i projectes de cada entitat. 

Presentació dels projectes de les associacions Ca Kanam i Espai Anissa, també es comunica la 

creació d'un grup de gent gran a la Verneda’’ amb l'objectiu d’animar a la participació. 

Respecte a les queixes per la falta d'informació i comunicació de la convocatòria de la reunió, 

la Rosa aclareix que ella no s’encarrega de comunicar les convocatòries de les reunions del 

Consell en aquest moment és el departament de comunicació qui ho fa. Respecte a les actes 

anteriors la Rosa demana disculpes doncs en un principi haurien d’haver estat incorporades a 

la convocatòria anterior però per raons d’agenda no va ser possible, intentarem que a les 

properes convocatòries quedi tot normalitzat 

En resposta, Carlota comenta que l'última convocatòria del Consell va enviar amb temps, 

concretament el 7 de juliol, però en canvi l’acta anterior no. 

 

1. Avaluació de la celebració del 25 Aniversari. 

 

 Aspectes negatius. 

- Col·locar els noms de les entitats a les cadires va resultar ser una mica confús. 

- Creació de discursos extensos que no deixen espai a la participació a l'ocupar molt de 

temps, allò que les intervencions van ser poques i una mica repetitius. 

- Poc espai i temps per conèixer més projectes de totes les entitats que formen part 

del Consell de Dones i opinions de totes les dones participants. 

- No es va tenir en compte que la data del 14 de juny coincidia amb el final del Ramadà 

la qual cosa va generar l’absència de moltes dones o bé que algunes haguessis de 

marxar abans, “Falten colors” va ser l’expressió que va utilitzar una dona. 

- Saló d’actes va ser petit debut a la gran participació de moltes dones. 

- Mala organització a l’entrada de la sala d’actes. 

- Massa protagonisme dels càrrecs polítics i el fet que no s’haguessin quedat més 

estona. 

- No totes les dones van poder signar el llibre de l’entrada. 

 

 Aspectes positius. 

 

- Les intervencions i aportacions van ser molt interessants. 

- Molta participació i resultat efectiu de convocatòria. 

- Interès a conèixer més sobre els projectes i activitats de les entitats de dones. 

- Preguntes al llibre i foto coll de l’entrada de la sala d’actes van ser molt interessants. 

- L’espai del brindis en finalitzar l’acte va ser un lloc molt interessant, com una 
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oportunitat per crear xarxa. 

- L’acte va ser tot un èxit i un reconeixent al treball fet per les dones durant 25 anys i 

és una mostra de la voluntat per crear i per tirar endavant el Consell. 

- El 25 aniversari del Consell va ser valorat com molt emotiu perquè moltes de les 

dones que assistien a l’acte feia molts anys que no es veien, es va fomentar el fet que 

la celebració de l’acte és un espai de trobada per moltes dones. 

La tècnica de feminismes va explicar la cronologia de la preparació de l’Acte, en el 

Consell de 30 de gener de 2018 es va posar a sobre la taula que aquest any se 

celebrarà el 25 aniversari de Consell i a partir d’aquí es va engegar una Comissió de 

treball: des de gener a juny, es van convocar 6 reunions de preparació. La Rosa també 

va informar de les despeses: 

1089 € Creació del documental per TV Clot de Sant Martí 

1400 € Piscolabis / refrigeri 

300 € Actuació de la Clown 

300 € Relatoria 

200 € dels obsequis de les bosses 

Pendent d’afegir les despeses de Regidoria de feminismes. Producció de l'Exposició i 

ambientació de la Sala, Fotocall i Llibre de signatures 

Falta afegir els cartells i les invitacions. 

 

 PROPOSTES: de millora 

 

- Comunicar les activitats de cada entitat per millorar el treball de comunicació i 

creació de xarxa. 

- Aquesta trobada suposa una oportunitat d’impuls per millorar l’organització i direcció 

del Consell. 

- Tenir més en compte a les dones migrades respecte a l'idioma (català) en ser alguna 

vegada una dificultat o limitació per assistir i participar en les reunions del Consell, ja 

que  no faciliten un espai de confiança i de seguretat entre totes. 

- Fer un nou número del diari amb les propostes recollides i amb les temes tractats al 

llibre de l’entrada. 

- Marcar objectius concrets respecte a la funcionalitat del Consell. 

- Crear petites comissions per millorar la participació de les dones del Consell donada 

les dificultats per compatibilitzar horaris o també crear taules de participació. 

- Consell com espai o lloc on compartir entre totes. 

- Animar a la participació de totes les entitats del Consell de Dones en el Premi Jove del 

Còmic. 

- Reconeixement o felicitació escrit per part dels portantveus del Plenari de Districte 

ajuntament amb motiu del 25 aniversari del Consell. (la Lourdes Errando de 

ERC explica que a la Junta de portaveus dels partits polítics previ al Plenari del districte 
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van demanar que ens fessin arribar al Consell de Dones el reconeixement de la 

celebració de l’acte del 25 aniversari a totes les participants) 

- Tenir en compte els horaris diferents grups de dones respecte a la tasca de cures que 

molts participants han d’exercir per ser una responsabilitat atribuïda a la dona i també 

el treballi assalariat, ja que cada dona té una realitat i vivència diferent. I a vegades és 

difícil compaginar les responsabilitats familiars i de treball i  amb la participació social. 

 

 

2. Carlota la Consellera de Feminismes i LGTBI  pren la paraula per recollir tota la 

informació exposada i poder donar resposta: 

 

• Reconeix la feina feta per la comissió per la preparació de l’acte del 25 aniversari i la 

implicació que significa. 

• Col·locació de” cartells “ amb els noms de les entitats a les cadires es va fer amb  

l'objectiu de reservar llocs de preferència perquè les dones més grans i les dones 

fundadores del Consell  tinguessin un seient. 

• Vam tenir problemes per concretar el  dia per a la celebració de l’acte i quan va fixar 

el dia de celebració no hi havia  possibilitat de canvi de data. A més és molt difícil 

trobar una data favorable per totes . encara que accepten que segurament va quedar 

restringida la participació. 

• L’espai de l’acte (sala d’actes a la seu del Districte de Sant Martí) va ser molt petit 

donada que hi va haver més assistència de la prevista per altra banda és un aspecte 

positiu. 

• Respecte a les figures públiques com l’alcaldessa i Regidora de feminismes i LGTBI, 

era molt important la seva presència. 

• Existència d'una escaleta amb els minuts per la intervenció de cada participant però 

al final no es va complir. 

• Respecte al  català cal respectar i aclarir a qui no ho entengui sense cap problema o 

inconvenient però també s’aclareix  que  el català serà  la  llengua vehicular del 

Consell. 

 

 ACORDS: 

 

- Importància de la proposta de crear una nova publicació del diari del Consell de 

Dones d'aquest any 2018.Edició especial de l’aniversari. 

- Animar a la participació de totes les entitats de dones al Consell de Dones. 

- Importància d’una convivència multicultural, en ser un lloc d'aprenentatge mutu. 

- Tractar i compartir sempre des del respecte malgrat tenir opinions diferents, hem de 

cuidar-nos. 
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3. Premi Jove de Còmic de Sant Martí. Composició de la taula de Treball. 

 

- Rosa i Carlota expliquen sobre l’origen del premi va ser creat fa 4 anys el dia 25 de 

novembre debut a un Feminicidi, com mostra de la lluita contra la violència masclista i 

iniciativa del Consell de Dones de Sant Martí. 

- El Premi Jove del Còmic és compost per un jurat, dues categories de participants (A, 

de 12 a 16 anys i B, de 16 a 25 anys) i diferents premis segons categories, tallers de 

formació en casals, instituts i biblioteques. A més d'una avaluació de la participació del 

projecte del premi 

 PROPOSTES: 

- Difusió i debat sobre el contingut dels cursos de formació, duració i revisió del treball 

realitzat en cada edició del Premi. 

- Fer una fira o jornada de diferents temàtiques i un petit teatre per al dia de 

lliurament del premi. 

- Altres activitats pel premi jove i no només el còmic, com per exemple fotografies i 

altres mitjans de comunicació com el vídeo. Amb l'objectiu de recollir les necessitats 

dels joves als instituts. 

- Incorporació de més joves a la comissió de planificació del premi del còmic. Es 

proposa animar a la participació en el grup de dones Les Dunies, però per problemes 

d'horaris és necessari fer una consulta prèvia. 

 

 RESPOSTES: 

- Abans d’organitzar el premi, es parla amb els instituts i es valora que el còmic és una 

activitat més accessible i assequible com que no suposa  un cost elevat. 

 ACORDS: 

- El calendari de la pròxima edició del Premi Jove del Còmic no es modifica però pot ser 

que canvií per la següent edició, com es va parlar a la primera reunió per la preparació 

del premi jove del còmic. 

- Animar a la participació de la preparació del Premi Jove del Còmic des del Consell de 

Dones i a la formació impartida a les escoles, instituts i biblioteques. 

- Obtenir un major protagonisme del Consell de Dones al premi. 

- Creació de comissió des del Consell de Dones dedicat exclusivament a la preparació 

del Premi. 

2. Anàlisis de les propostes de futur que van sortir a l’espai de debat de l'acte de 

celebració. 

 ACORDS: 

- Creació de dues taules o comissions, una sobre tractar temàtiques del Consell i una 

segona sobre la preparació i organització del Premi Jove del Còmic. 

Composició de taules o comissions en aquest moment amb possibilitat de: 
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Composició de taules o comissions en aquest moment amb possibilitat de :  

COMISSIÓ TEMATIQUES DEL CONSELL 

(Primer tema proposat Interseccionalitat) 

COMISSIÓ DE PREPARACIÓ DEL PREMI JOVE 

DEL CÒMIC 

 

Grup Les Vernedes 

 

Dora (Ambar Prim) 

Gemma (Apropem-nos) Claudia 

Sashia Marta Mas 

Heura Estefania (paraypormujeres) 

Les Dunias Charo (Vocalia la Pau, Les Vernedes) 

Ca kanam Berenice 

- Heura 

- Eva Draper 

- Wara (Les Dúnia) 

 

Finalitza el Consell a les 20:00 amb un mini refrigeri aportat per les participants  

 


