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Consell de les Dones 

Assumpte Resum d'acords del Consell de les Dones de Sant Martí 
Lloc Jit.Si Meet 
Data i hora Dimarts 7 de juliol de 2020, de 17.30 a 20 h. 

Assistència 

Imma Bajo 

Lorena Domínguez 

Ma Eugenia Angulo 

Jordi Rallo 

Maria Arenillas 

Sandra Enrique 

Ariana Apropem-nos 

Marta Mas Grup Dones l’Amistat 

Dora Escobar: Ambar Prim 

Carlota Falgueras. AVV Poblenou 

Pepi Rocamora. Dones Heura 

S’excusa: Pepi La Palmera. Isabella MPDL. Fabiana del Genio 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

Aprovació de l’acta del Consell anterior. 

1. Repercussió de la crisi sanitària i social en el teixit associatiu d’atenció a les 
dones dins del nostre districte. 

2. Pacte de reconstrucció post Covid-19 des de la perspectiva de gènere. 

3. Torn obert de paraules. 

1. Repercussió de la crisi sanitària i social en el teixit associatiu d’atenció a les 
dones dins del nostre Districte. 

Presenta la sessió de treball la Sra. Imma Bajo, presidenta del Consell de Dones, i agraeix en 

principi a totes les entitats del districte, la feina que han fet i la bona tasca que estan fent en una 

situació com aquesta i explica i exposa de manifest quina ha estat la repercussió de l’estat 

d’alarma en el conjunt de la població femenina. 

Explica que la pandèmia i l’estat d’alarma ha afectat de manera molt intensa sobre les dones, la 

precarietat laboral i econòmica la situacions d’emergència han impactat a les dones de manera 

intensa. I sobretot remarca la Imma com s’han vist afectades les dones migrades que s’han vist 

afectades per la manca de regularitat i a vegades també les barres idiomàtiques. Les dones soles 

i en processo de separació han tingut moltes dificultats, en trobem en situacions de violència 
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econòmica ha afectat molt ales dones. La Imma fa una reflexió a nivell global. El confinament ha 

significat per a moltes víctimes viure amb l’agressor. 

La Imma reconeix la feina de les entitats i el suport i acompanyament a les dones en situació de 

vulnerabilitat. Un altre col·lectiu és el de les dones prostituïdes, elles s’han vist doblement 

afectades. 

Les entitats feministes han mostrat una capacitat important de acció i reacció, amb la màxima 

garantia de drets i volem agrair aquesta feina important que han fet. Com han respòs a les 

necessitats de la població. 

Amb tot hem de ser curosos amb els efectes que la crisis econòmica pot generar a aquestes 

entitats. Agraeix la presència de totes, i explica que en l’estat d’alarma s’han fet tres trobades 

amb les entitats i hem intentat donar resposta a les entitats i a les seves necessitats. 

Explica que la presentació de l'Imma reflecteix la ciutat i segurament al districte tot i que és 

similar té alguns trets diferencials. Explica que en aquestes trobades virtuals per tal de donar 

suport a les possibles demandes i per copsar de primera línia com vivíem el confinament per 

donar resposta des del Districte i en algun cas el Departament ha fet seguiment. 

A més de les reunions hem passat un formulari, molt senzill i l’objectiu era posar sobre el paper 

allò que les entitats manifestàvem. 

És important que tot l’aprenentatge que incorporem per altres situacions similars. 

Faig un mini resum de l’enquesta, han respost uns 12 entitats i convida a continuar responen. 

A l’enquesta volíem reflectir la situació del confinament i la pandèmia i els inicis de l’estat 

d’alarma. 

Sobre la situació actual de la pandèmia: volíem saber com estaven les dones i les entitats. De les 

respostes es desprenen que les entitats han fet un reciclatge per adaptar-se a la situació. I ha 

hagut una resposta davant la urgència, hem perdut la part preventiva i previs per aturar i donar 

resposta al situació excepcionalitat. 

L'eina telemàtica no facilita la creació de vincles, i a vegades la virtualitat impedia arribar d’un 

amanera més profunda. 

La pandèmia ha visibilitzat realitats superades, la precarietat laboral, la manca del repartiment 

entre les cures de la llar, quan les famílies obtenen els seus recursos de l’economia submergida, 

principi de la violència estàvem orientat bàsicament a l’atenció a la violència i hem descobert que 

l’alarma de crisi econòmica ha sigut més emergent. 

L'afectació emocional ha estat un altre aspecte important, tota una situació de salut mental on 

les pròpies dones membres de les entitats també han estat patint aquesta situació d’estrès i 

sobrecàrrega. Per això la preocupació de la salut mental actual i de cara al futur. 

Altre punt d’enquesta és que ens preocupa de ara al futur, respecte a les entitats els preocupa 

com tornar a la normalitat. 

Les entitats que donen suport a les dones grans, ja que el seu col·lectiu han patit com a dones i 

com a dones grans com la part telemàtica dificulta la seva interacció. 

Després la gestió de les cures, la conciliació familiar, criatures, dones grans i hem de plantejar de 

ara al futur com resolem aquesta situació. 
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Ens han demanat un protocol de prevenció de la violència de gènere, i de com gestionar la salut 

mental en les dones que s’han vist sotmeses a unes situacions molt estressants. 

Com a Dte entomem aquesta reptes, tenim ara una doble feina a nivell de Districte però també a 

nivell de ciutat. Totes estem cridant a facilitar el donar suport a aquelles situacions que se’ns 

rebel·lin. No podem fer-ho tot però intentarem arribar a tot. 

A mode de districte dir que avui hem aconseguit les dades policials i es difícil perquè encara no 

ho tenim tot estudiat. Al inici de l’estat d’alarma hi va haver una tensió molt acumulada. 

Hi ha hagut repunt de violència hi ha un percentatge més elevat, però no es detecta un 

increment molt elevat de la violència. 

2. Pacte de reconstrucció post Covid-19 des de la perspectiva de gènere. 

El pacte post Covid encara està en fase de negociació. El que sí que puc dir que s’han fet 

diverses reunions a partir del Consell de Dones i s’ha intentat en totes les polítiques municipals. 

És un document que planteja un seguit de propostes distribuïdes en diferents àmbits (drets 

socials) i en tots els àmbits i s’ha volgut escoltar la veu de les dones del Consell de Dones, i 

també del grup de violències que ha fet un part critica i encertada. 

En aquesta pandèmia hem hagut de construir aportacions. 

Aportacions, han estat bàsicament a nivell de ciutat: 

 Coeducaió 

 Salut sexual i reproductiva 

 La part de violència masclistes 

 Àmbit laboral i de cures 

La Imma afegeix que aquest pacte polític l’han signat més de 50 entitats, juntament amb 

sindicats i universitats. 

3. Torn obert de paraules. 

Marta Mas. Reconeix la feina i les aportacions dels aspectes de post Covid, però la Marta demana 
com serà el PAD, necessitem un bon pacte de govern i un full de ruta del nostres Districte. 

Jordi Rallo, agrair que s’hagi convocat aquest consell era urgent que es convoques un Consell 
com aquest. Em sap greu no poder haver compartit amb vosaltres, la impotència de les dades 
que hem anat reben generàvem frustració. Jo considero que com a membre del grup polític 
m’hages agradat que s’hagessin compartit i socialitzar les dades. A mi m’agradaria poder treballar 
aquestes dades. També comenta que a nivell de Youtube no es pot veure aquesta activitat. I per 
la banda que estem en el consell de LGTBI i hem d’ aclarir quin paper juguem i si estem en un 

Consell de Dones, ell consellers, també LGTBI i demà al primari es proposem diferents 
declaracions institucionals i reclamar que hem de ser curosos com treballem, i hem de demanar 
el suport. Però per part meva la mà estesa i aquí estic per intentar construirà espero que entre 
tots i totes puguem superar la realitat. 

Julia Lopez. Demana futur. Projectes de futur no podem estar pensant sempre en el que ha 
passat. Cal pensar en futur. 
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Carlota. Recalca la incertesa, està be fer una valoració del moment de les possibilitats de futur 
però es clar concretar massa no sabem ni nosaltres mateixos. La realitat davant de la Covid 19,i 
la realitat que tenim es que les dones i les nostres entitats estan vivim una situació complicada. 
Punt 2. Voldria comentar el tema del Consell de Dones i LGTBI aquest tema, el fet que LGTBI 
entri dins del Consell de dones o no, evidentment com a causa de drets feministes ens 
solidaritzem. Ara bé jo no tinc tant clar que aquest Consell de Dones i LGTBI no ho sé si es aquí o 
s’ha manifestat. i cal canviar l’orientació. En principi aquest es el Consell de dones i en tot cas 
fem una taula de LGTBI, ja que és una causa feminista. Jo dir que aquests Consell de Dones i 
LGTB i em sembla que no procedeix. 

Dora Escobar. Les dones algunes dones grans explica que aquest virus significa a per nosaltres 
un daltabaix molt gran, ara que podem sortir ens trobem que algunes dones gran s tenen por. 

La Pepita Rocamora. Preveure que farem. Ens torbem moltes persones grans. Hem fet 
conferències diàries, Moltes persones grans no era possibles i les persones grans ara què podrien 
sortir i ara detectem que tenim por. Si vosaltres teniu idees les podem fer servir. La junta de 
l’entitat continua treballant. 

Resposta 

Imma dóna respondre a la Marta Mas. Es difícil ara en aquest moments donar una resposta 
concreta i clara. En aquests moments totes els partir polítics hem impulsat el pacte de 
reconstrucció de ciutat i això repercutirà a nivell de Districte I ara responen al Jordi, t’agreixo la 
cordialitat en la teva pregunta. 

I tu saps les reunions van ser un exercici de sororitat per donar-nos suport, sense la voluntat 
d’excloure a ningú. Ens trobem actualment en un pacte de ciutat i que a partir d’aquí trobarem 
una solució. 

LA Lorena explica que aquest consell no ‘s’ha pogut fer abans, i mira el primer Consell ha sigut el 
nostre i Sobretot el tema de la declaració, el consell de dones de Sant Martí en els seus estatuts 
no defuig que sigui un Consell LGTBI, voldríem impulsar-ho ja, sobretot una taula, però ha estat 
impossible per la pandèmia. 

Respecta al que demana la Júlia, cal procurar no generar falses expectatives és un moment que 
ningú sabem res tot és encara molt intens. Hi ha part d Catalunya que han de estar confinades 
Fa vertigen com pensar plans de futur. Tenim un PAD que tot i no estigui aprovat hem començat 
a fer feina però encara no tenim resultat. 

La part de sanitat i salut és la que s’ha emporta les gran actuacions polítiques d’aquest situació 
Es difícil avançar. Volem començar en la propera del 25 N però no sabem que farem, teníem tot 
preparat per a un 8 M i no hem pogut, hem de ser realistes. El tema del Premi Còmic ha quedat 
totalment modificat i alterat en el seu programa per culpa de la pandèmia. 

Jordi Rallo. Per una raó de drets humans les polítiques LGTBI han de ser transversals. Lo del es 
reunions ho comento amb tot el carinyo i, les situacions difícils i complicades fa que ens hauríem 
d ‘haver trobat abans socialitzar les demandes i donar respostes entre totes. Hem de fer alguna 
cosa, no pot ser que posem l’excusa que el marc legal ens impedir reunir-nos Això ho hem de 
treballar de manera urgent. 

Marta Mas el tema LGTBI s’ha de tractar. Per part meva reconec i avalo el que diu el Jordi. Altre 
tema es d’incertesa s’ha de poder planificar. Per tant amb totes les variables s’ha de poder 
planificar com millorem la situacions del Consell. 

La Maria Arenillas El Còmic és faci els actes al Districte, penso que es un premi de Sant Martí. Cal 
que es faci al Districte és nostre i no estic d’acord que es faci fora del districte com l’acte que es 
va fer a l’espai Jove Fontana de Gràcia. 
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Dora. Demana el tema de les residències. Nosaltres com a dones tenim preocupació del que 
significa anar a una residència i de la necessita que les dones i nosaltres com a consell de dones 
cal un posicionament per defensar que les dones puguem romandre a casa el màxim de temps 
cal que se’ns faciliti orientacions i suport de com actuar moltes de nosaltres tenim por a sortir de 
casa necessitem suport, i respecte al tema LGTBI que tot això es tindria que plantejar o arreglar. 

Julia. Si ens paralitzem per la Covid 19,cal programar i organitzar No podem parar-nos, cal 
continuar programant i si hem d’anular-ho ho fem. 

La Imma intenta respondre. Teniu raó agafem el que esteu dient com una proposta. Aquest no 
és l’àmbit per tractar aquest tema. Aquesta crisis ens ha fet evident que hi problemes més enllà 
del que estem. I a la Julia aquest es el Consell de les dones i tu ets la representant d’una entitat i 
es poden re programar, has de tenir en compte una cosa quan programa una activitat també 
assumeixes la responsabilitat de la normativa sanitària, i aquesta normativa defineix molt bé el 
que és pot fer i el que no es pot fer. Cal programar una activitat amb las seguretat que s’ha de 
desprogramar. 

La Lorena explica que només per tancar, i dir que el tema LGTBI es tirarà endavant i el mes 
compromís per continuar treballant el tema. 

La Imma Bajo reconeix la importància de la demanda de la Dora,  respecte al tema de les 
residències, i explica que  tot i ser competència de la Generalitat, des de l'Ajuntament de 
Barcelona  i el Consell de les Dones, es vol donar suport perquè les condicions sanitàries siguin 
les més òptimes i es treballarà, dins les possibilitats del marc competencial, en aquesta línia, ja 
que a nivell polític tots i totes estem implicades en trobar una solució a les residències. 

La Marta Mas demana i vol que consti una reunió per decidir si som consell  dones únicament o 
s'amplia a la perspectiva LGTBI. 

I també demana que el proper dia 23 de juliol tindrem Consell de Ciutat. I no hem decidit quina 
seria la nostra aportació. Proposem que la Dora Escobar d’Ambar Prim pugui participar en nom 
del Districte i fer les aportacions que ha comentat. 

Demana la Maria Arenillas si hi ha demana de dones migrades i dones amb diversitat funcional. 

Rosa Saiz 
Secretària del Consell de les Dones de Sant Martí 

Barcelona, 31 de juliol de 2020 


