
                                   
 Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

  Andrade, 9 

  T/ 932916021 

   Districte de Sant Martí 

   www.bcn.cat/santmarti 

 

1 
 

Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

Assumpte 
 

 Consell de Dones ordinari 
 

Lloc Sala d’Actes del Districte 

Data - Hora 
15 de novembre de 2018 18:30 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents Càrrec 

Carlota Falgueras Consellera de les dones 

Dora Escobar A. Ambar Prim 

Silvia Lopez Serrano Consellera PSC 

Margarita Planas Consellera  

  

Ramon Sabaté Conseller PP 

Montse Barnils Consellera BCN Comú  

Marta Fleta   Dones Solidaries 

Julia Lopez Santmartiambveudedona 

Wara Saavedra Les Dunya 

Gemma Canela  Apropemnos 

Beatriz Garcia  Los Botija 

Txus Pedrosa Les Dunya 

Jacoba Castellano Botijas i Convivim 

Elena Cobo Ambar Prim 

Raquel Gayo Piad Sant Martí 

Judith Ruiz Paraypormujeres 

Alba Rosillo  Kalidoskopiques 

Rosa Saiz Tècnica de la Direcció a les 
Persones i al Territori del Dte. 
actua com a secretària. 

  

S’excusen: Lourdes Arrando Consellera ERC 
David Celma Conseller Cup. 
Marta Mas  
Pepi de TV Clot 
 

 

Sala d'actes Districte de Sant Martí.  

Adreça: Plaça Valentí Almirall,1.  

Ordre del dia : 
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Fora de l’ordre del dia la Consellera agraeix  especialment la presencia de totes 

en una tarda que cau una pluja torrencial sobre la ciutat 

ORDRE DEL DIA:                   

- 25 de Novembre .Jornada contra la violència masclista .Actuacions 

programades. 

- Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència 

masclista. 

-Taules de treball:  Insterssecionalitat  

-Reglament de gènere. Transversalitat. 

- Torn obert de paraules.  

Resum d’acords: 

1. 25 de Novembre .Jornada contra la violència masclista .Actuacions 

programades 

Fem un repàs de les diferents activitats que es fan amb motiu del 25 de 

novembre . 

 Per part del Piad hi ha : 

21 de novembre Taller de risoteràpia, al Centre Cultural la Farinera 

22 de novembre Taller de autodefensa per dones 

28 de novembre Tastet de autodefensa per dones 

Les Vernedes Han organitzat un “Vecina baja tu silla”, es tracta d’un acte que ja 

comença a consolidar-se amb l’objectiu d’ocupar l’espai públic i aquesta 

vegada amb la lluita contra les violències masclistes com a tema de debat , al 

final per motius climatològics, amenaça de pluja es farà al Piramidon  

Les Dunyas han organitzat una activitat per al dissabte 24 a les Pistes de Lluis 

Borrassà per mostrar el seu rebuig a la Violència Masclista  

I El dijous 29 hi ha un cafè tertúlia a l’espai Carmen Gomez organitzat per 

l’entitat  Ambar Prim. 

2. Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la 

violència masclista 
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Expliquem que e s va crear un comissió de treball al mes de juliol per prepara 

aquest acte de lliurament del Premi al Concurs de còmics contra la violència 

masclista. 

A la comissió formada per La Marta Mas ( Grup Amistat Dones) Dori Escobar 

Ambar Prims, La Wara de les Dunyias, La Berenice d’Apropemnos i la 

Estefania de Paraypormujeres, La Pepita d’Heura , aquest grup ens hem trobat 

varies vegades per acordar el lloc, l’hora i la tipologia d’activitat. 

Al final s’ha acordat que l’acte es farà el dia 30 de novembre al casal de Joves 

de Can Ricart amb l’objectiu d’apropar l’esdeveniment cada vegada més als 

joves. Es busca que l’acte sigui senzill, evitar que  tothom pugi  a dalt de 

l’escenari com passava en edicions anteriors. S’ha decidit que la conductora de 

l’acte sigui la Marta Fleta , que es una persona de les entitats del Consell. 

La Marta explica les diferents aportacions que ha recollit de la Comissió i quin 

serà les diferents actuacions que hi haurà. 

Encara no sabem els premiats dons el Jurat es reuneix el dia 22 de novembre. 

La Marta explica que volem que l’acte sigui dinàmic i participatiu , però que 

alhora mostri la violència envers les dones dons no deixa de ser un moment de 

denúncia. Explica que esta prevista l’actuació d’un grup d’alumnes  del IES 4 

Cantons que ha estat treballant el tema dels còmics des de la vessant més 

literària, també explica que hi haurà la lectura de textos elaborats per l’entitat 

Ambar Prim  arran de la Violència Masclista. També explica l’actuació de 

l’entitat Medicos Mundi  una entitat que treballa amb dones” Trans” i que aquest 

any ens presentaran el treball que han fet en benefici d’aquetes dones que 

pateixen la violència masclista diàriament en el decurs de la seva feina. 

3. Taules de treball:  Insterssecionalitat 

La Gemma Canela d’Apropemnos explica la reunió que es va convocar arran 

del debat que es av generar en el Consell de Dones del mes de juliol on es va 

posar de manifest la necessitat de treballar envers l’objectiu que el Consell 

reflecteixi  les diferents realitat identitàries  i d’orígens i procedències de dones 

que tenim al nostre districte. 

Explica la Gemma que ens vam trobar el dia 13 dimarts , van ser el grup de 

Noies pakistaneses Les Dunyas,  el de dones africanes Ca kanam, el de grup 

de Convivim,  i Apropemnos , van sortir diferents temes el de l’apoderament 
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econòmic, l’habitatge, les identitats transnacionals. L’educació de les filles , la 

conciliació de les diferents identitats. 

Van proposar tornar –nos a veure el dia 19 de desembre per tal d’anar bastint 

alguna estratègia comuna. 

 

4. -Reglament de gènere. Transversalitat. 

No tenim ja mes temps i  La Carlota anuncia que el proper dia 21 de desembre 

en el darrer Ple Municipal de l’Ajuntament de Barcelona  s’espera l’aprovació 

del Reglament de Gènere. Acordem que en propers consell de dones podrem 

explicar-ho de manera més explícita ja que es tracta d’un procés molt important 

en quan a les polítiques d’igualtat i de gènere. 

Per finalitzar el Consell la Carlota explica que estem preparant una taula de 

treball respecte al tema LGTBI per aquets motiu i davant de l’interès de 

determinades dones es planteja fer una taula de Treball .Les persones 

interessades en participar son : Dani Celma Conseller de al CUP, la sra. 

Jacoba membre del Col·lectiu  Convivim, La Gemma Canela del projecte 

Apropemnos, l’Alba Rosillo membre de Kalidoskopiques grup de dones que 

treballa a Ca l’Isidret  i la Judith Diaz de l’entitat Paraypormujeres.  

 

Torn obert de paraules  

Es comenta la necessita de deixar un espai al SantMartiambveu de dona , cal 

fer una reflexió més profunda en veure que arran de la nova llei de contractació 

hauríem de veure quina seria la millor opció acordem que n proper Consell de 

dones treballarem aquest tema. 

 

La Pepita d’heura explica el Pla Comunitari que properament  s’engegarà a 

Sant Martí i explica la sessió de treball del proper 20 de novembre . Es una 

sessió oberta a tothom .  

 

Es tanca la sessió del Consell de dones a les 20:45 h  


