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Consell de les Dones 

Assumpte Resum d'acords del Consell de les Dones de Sant Martí 

Lloc Sessió telemàtica per Jit.Si Meet 

Data i hora Dimecres 11 de novembre de 2020, de 17.30 a 20 h. 

Assistència 

Imma Bajo Presidenta del Consell de les Dones 

Lorena Domínguez Consellera de l’Àrea de Feminismes i LGTBI 

Jordi Rallo Conseller de GMD ERC-AM 

M. Eugenia Angulo Consellera de GMD Cs 

Maria Arenillas Consellera de GMD JxCat 

Sandra Enrique Consellera de GMD BComú-E 

Adriana Vindici Apropem-nos (Pla Comunitari del Poblenou) 

Dora Escobar Ambar Prim 

Marta Mas Grup de dones de l’amistat 

Maribel Alcàcer ACR Bac de Roda 

Estrella Pineda AVV Poblenou 

Cova Álvarez Associació In Via 

Heura Gabarri Coordinadora d’Entitats de Poblenou 

Gemma Hernández Casal de Barri La Pau 

Lidia Martos Casal de Barri La Pau 

S’excusen: Isabella Antonogzi MPDL, Pepi Rocamora, Dones Heura. Carlota Falgueras. 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. 25 de novembre: jornada contra la violència masclista. Activitats i manifest. 

3. L'espai públic: sororitat i perspectiva de gènere. 

4. Aprovació de l'acord pres al Consell de Districte respecte al canvi de noms de places i 

espais públics d'acord amb el criteri de perspectiva de gènere. 

5. Torn obert de paraules. 

La presidenta del Consell de les Dones, la Sra. Imma Bajo i la consellera de Feminismes i 

LGTBI, la Sra. Lorena Domínguez donen la benvinguda a les entitats, serveis i partits polítics 

presents en el Consell. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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En primera instància, s’acorda modificar l’ordre dels temes per facilitar l’exposició de les 

ponents externes al Consell. Així el primer punt serà: 

1.- L'espai públic: sororitat i perspectiva de gènere 

La presentació anirà a càrrec d’Alaitz Martínez, de la Federació d'Assoc. de Veïns i Veïnes de 

Barcelona (a partir d'ara FAVB), i Merche Alvira, del Districte de Sant Martí. 

Projecte de Punts Liles al barri del Besòs i el Maresme elaborat per la FAVV. Alaitz Martínez. 

L’Alaitz explica en què consisteix el projecte que es desenvoluparà al barri del Besòs i el 

Maresme elaborat per la FAVV. És un projecte pilot que té com a objectiu la prevenció de la 

violència de gènere. Proposen un treball conjunt amb el teixit associatiu i comercial de territori. 

El projecte es fonamenta sobretot en un treball de comunicació amb les AV. Explica que ja han 

establert els primers contactes per definir un protocol bàsicament amb l’AV Besos i l’AV Barri 

Maresme. Es tracta de fer una xarxa amb les entitats i el veïnat. El projecte té prevista la seva 

finalització a finals del 2021 i les entitats del barri seran el Grup Motor. 

A continuació es dóna la paraula a la Merche Alvira per informar de la marxa exploratòria en la 

remodelació del Port Olímpic. La Sra. Alvira aprofita, com a cap de la Franja Besòs del Districte 

de Sant Martí, per agrair la feina de la FAVV al barri del Besòs, i explica que també la Blanca, 

del Punt Sis, va explicar el projecte. 

La Sra. Alvira informa que es farà una passejada amb perspectiva de gènere coincidint amb el 

projecte amb l’objectiu de presentar propostes a la remodelació del Port Olímpic. Donada la 

dimensió de l’espai s’ha decidir que la convocatòria d’aquesta marxa es farà al dos districtes 

d’influència del Port Olímpic que són Sant Martí i Ciutat Vella. Es preveu que la marxa es realitzi 

al gener i, per raons de la pandèmia, el nombre de participants serà reduït. 

S’obre un breu torn de paraules. La Dora Escobar, d’Ambar Prim, i l’Ariadna Vindici, del Pla 

Comunitari del Poblenou, expliquen com des del principi mitjançant el PIAD donaven respostes i 

suport a les dones del barri que facin alguna demanda sobre el tema de la violència masclista. 

L’Ariadna manifesta la seva disponibilitat envers aquests projectes. 

L’Ariadna explica que elles tenen un punt d’acollida per dones nouvingudes, i intenten posar les 

dones en contacte amb el SARA o amb altres serveis municipals. 

2.- 25 de novembre: jornada contra la violència masclista. Activitats i manifest. 

La consellera Lorena Domínguez explica com s’ha estat fent el calendari d’actes i activitats per 

al 25N, a partir de les activitats plantejades per entitats i serveis. La majoria d’aquestes 

activitats hauran de ser online; tanmateix s’anima a la participació activa i es felicita per l’esforç 

fet. 

Totes les persones assistents coneixen el manifest perquè se’ls hi ha facilitat via correu 

electrònic. Es dóna la possibilitat que els participants al Consell puguin opinar o fer esmenes i 

tothom està d’acord en l’adhesió a aquest manifest. La Lorena Domínguez explica que en el 

Consell de Districte del dia 3 de desembre es presentarà aquest manifest com a Declaració 
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Institucional, esperant que el Plenari en conjunt ho validi. 

La Lorena Domínguez explica en què consistirà l’acte central del Districte. En el marc del 

tancament d’aquest curs del Premi Còmic Sant Martí es realitzarà un diàleg entre les dones del 

Consell i els nois i les noies dels tallers de Còmic de l’institut Infanta Isabel d’Aragó. S’explica 

com va ser la deliberació del jurat i les dificultats que s’han tingut aquest curs per desenvolupar 

normalment el procés del Premi. La Rosa Saiz ja ha iniciat contacte amb diferents entitats i 

dones del Consell per convidar-les a participar; si algú vol proposar-se s’hi pot adreçar. 

S’ explica que també es llegirà el manifest via online i es la participació d’alguna de les dones 

del Consell. 

3.- Aprovació de l'acord pres al Consell de Districte respecte al canvi de noms de 

places i espais públics d'acord amb el criteri de perspectiva de gènere. 

La presidenta del Consell, Imma Bajo, explica el motius per presentar aquesta llista d’espais 

enjardinats que va ser aprovada en el Consell de Districte del 7 de març de 2019. Consisteix en 

anomenar set indrets o espais enjardinats del barri del Besòs i el Maresme on es podrien 

assignar noms de dones. Explica que en el seu moment va ser aprovada per tot el Consell de 

Districte excepte l’abstenció de Barcelona en Comú que precisament va demanar que s’aprovés 

pel Consell de les Dones, per aquest motiu avui es posa a debat per a que sigui ratificada per 

aquest Consell. 

Junt amb aquesta llista d’espais enjardinats hi ha la necessitat de l’aprovació per aquest Consell 

del canvi de nom del vial que hi ha entre els carrer Àlaba i Àvila que rebrà a el nom de carrer 

Irena Sendler. La Imma Bajo explica que a partir de la seva aprovació en aquest Consell 

passarà al la Ponència de Nomenclàtor. 

S’obre un torn de paraules: 

La Sra. Marta Mas demana per què quan s’aprova un acord de plenari del Consell de Districte 

cal que es torni a aprovar pel Consell Sectorial. Igualment respecte a la proposta del canvi de 

nom del carrer Irena Sendler, tampoc s’acaba d’entendre perquè un cop aquesta proposta ha 

passat per un Consell hagi de tornar a passar per un Consell de les Dones. Indica que mai havia 

passat que un cop referendat per un Consell n’hagi de passar per un altre. La Marta Mas 

demana que s’aclareixi el procediment en el districte de Sant Martí ja que en altres districtes hi 

ha una Comissió de Nomenclàtor que recull totes aquestes demandes. 

La Sra. Dora Escobar demana també conèixer perquè costa tant aconseguir un canvi de noms 

de carrers. Explica que ho demana com a entitat que forma part de la Comissió de Gènere i 

igualment demana que s’aclareixi bé el procediment ja que anteriorment es presentava per 

registre i amb l’aprovació del Consell quedava oficialitzat. La Dora Escobar també fa referència 

al canvi de nom del carrer Neus Bouzà, indicant que ha sigut complicat, tot indicant que no 

s’entén perquè és tant complicat i reitera la seva demana de saber si hi ha hagut un canvi. 

La Imma Bajo manifesta que es compromet a fer un recull i assumeix el compromís d’aclarir 

quins són els canvis i les instruccions, prèvia consulta a Serveis Jurídics. Un cop es disposi 
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d’aquesta informació es compartirà. 

La Lidia Martos, del Casal de Barri La Pau, fa un incís de la necessitat del punt de vista 

interseccional i considera important que estigui també la insterseccionalitat, LGTBI i fins i tot els 

orígens diversos. 

4.- Torn obert de paraules. 

El conseller Jordi Rallo demana que el Consell sol·liciti un informe jurídic per aclarir el punt de 

discussió sobre el procés del nomenclàtor a Districte, tal i com han demanat la Marta Mas i la 

Dora Escobar. Igualment demana que se li faci arribar la informació referent als primers punts 

de la sessió d’avui, així com els resultats de les marxes exploratòries del Besòs i de la Verneda. 

En referència a l’apreciació feta per la Lídia Martos la Lorena Domínguez el tema LGTBI i la 

multiculturalitat i interseccionalitats diverses, són temes importants i que s’han de tenir 

presents. 

La Lorena Domínguez referenda el compromís de la Imma Bajo, comprometent-se també en 

aclarir el procediment del nomenclàtor. Igualment considera que ha estat interessant poder 

debatre aquesta qüestió al consell d’avui. 

La Marta Mas reitera que el debat és útil però que el procés és farragós, reiterant la necessitat 

d’aclarir-ho. 

La consellera Maria Arenillas demana que s’escolti a les entitats i s’aclareixi aquesta qüestió. 

La Imma Bajo demana si hi ha alguna paraula més i agraeix la presencia de tots i de totes, 

desitjant una nova trobada conjunta, tot i que sigui de forma telemàtica. Reitera que tant ella 

com la consellera i la tècnica estan a disposició del Consell i els seus membres en tot moment. 

Es tanca la sessió. 

Rosa Saiz 

Secretària del Consell de les Dones de Sant Martí 

Barcelona, 11 de novembre de 2020 


