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Consell de les Dones 

Assumpte Resum d'acords del Consell de les Dones de Sant Martí 
Lloc Sala d'actes del Districte de Sant Martí 
Data i hora Dimarts 4 de febrer de 2020, de 18 a 20 h 

Assistència 

Nombre de participants: 21 
Edat mitjana: a partir d'enquestes omplertes (aprox. 45 anys) 
Gènere de les participants: femení (19), masculí (2), no binari (-) 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

1. Consens de la Declaració Institucional del 8 de març 

2. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

3. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

4. Debat en grups sobre projectes d'inversió dels pressupostos participatius 

5. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

Punt 1. Consens de la Declaració Institucional del 8 de març 

Presenta la sessió de treball la Sra. Imma Bajo, presidenta del Consell de les Dones, i explica una 

mica en què consistirà la sessió de treball. Dona la paraula a la Sra. Lorena Domínguez, 

consellera de Feminismes i LGTBI, que explica com construir la Declaració Institucional per al 8 

de març. La consellera Domínguez aporta un esbós amb els principals temes a tractar, que es 

llegeix i se sotmet a l’aprovació. S’hi afegeixen aportacions de les participants. 

L’objectiu de llegir-la i aprovar-la avui serà perquè pugui ser aprovada en el Consell de Districte 

del 5 de març, per tal que quedi referendada per tots el grups polítics. 

Punt 2. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos 

participatius 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el qual la ciutadania, 

de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions d’euros per a la realització de projectes 
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d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és 

de 9 milions d’euros. 

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les 

propostes que presenta inicialment el Districte de Sant Martí al PAD (Programa d’Actuació de 

Districte) en l’àmbit objecte del Consell. 

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment 

la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de 

projectes d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 

sorgides de la sessió es pot consultar la plataforma decidim.barcelona. 

Punt 3. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta // Descripció de la proposta 

1. Ampliar i revisar projecte PIAD al Districte de Sant Martí // Es considera que al districte els 

punts d’atenció i informació a la dona són insuficients. Per tant es proposa una ampliació 

d’aquests punts als diferents barris del districte. Així també caldria revisar i millorar el projecte 

per tal d’oferir un millor servei. 

2.  Incloure perspectiva de gènere en els equipaments del districte // Revisió dels 

equipaments dels barris amb perspectiva de gènere (Can Ricart, Biblioteca Camp de l’Arpa – 

Caterina Albert). Es considera que són espais on tindrien cabuda espais de dones. 

3.  Vetllar per l’acompliment de les condicions laborals de les dones // S’hauria de donar un 

servei que integrés els diferents recursos disponibles (Pla de Desenvolupament Econòmic, 

Barcelona Activa, etc) per tal vetllar per l’acompliment de les condicions laborals de les dones. 

4. Incorporar les necessitats de les dones en l’oferta d’habitatge públic al districte // En 

aquesta proposta s’incorporen tres propostes concretes: 

- revisió i estudi de la situació habitacional de les dones 

- recursos per a dones en l’àmbit de l’habitatge 

- incorporació de la perspectiva de dones grans 

5. Formació en diversitat sexual i de gènere a professionals del districte // Increment de 

l’oferta de formació adreçada a professionals del territori. Formació dels professionals que 

treballen en pisos tutelats. Formació obligatòria al claustre de professors i professores d’escoles 

bressol i centres educatius de primària i secundària amb perspectiva de gènere i LGTBIfòbia. 

6. Vincular les entitats de dones en projectes comunitaris als centres educatius // Impulsar un 

projecte de sensibilització en què una xarxa d’entitats de dones del territori facin actuacions de 

sensibilització als centres educatius. 

7. Impulsar una campanya d’informació sobre el reciclatge // Campanya d’informació sobre 

https://www.decidim.barcelona/
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reciclatge intensiva als mercats, als supermercats, a les escoles... per tal de poder fer front a 

l’emergència climàtica. 

8. Potenciar l’economia social i solidària amb projectes de dones // Potenciar projectes 

d’economia social i solidària, amb una perspectiva també vinculada a l’emergència climàtica, 

vinculada als projectes de dones del territori. 

9. Campanya per al foment de la denúncia en els casos d’agressió sexual al districte // 

Vehicular una campanya al districte per al foment i suport de denúncia de casos d’agressió sexual 

al districte. 

10. Obertura d’espais que donin resposta a les necessitats puntuals de cura d’infants // 

Ludoteques de districte per a la cura dels infants de les persones que es troben en situació 

d’atur, per tal que puguin realitzar gestions, formar-se, etc. 

Total de propostes realitzades .................................................................................... 10 

Punt 4. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius1 

Títol de la proposta // Descripció de la proposta 

1. Dotar de wifi l’espai Carmen Gómez // Dotar d’infraestructura tecnològica i wifi l’espai 

Carmen Gómez (al barri del Besòs i el Maresme). Espai al servei de les dones. 

2. Millorem els Casals de Barri de Sant Martí // Realització de reformes per a la millora de 

l’accessibilitat, dotació d’infraestructura tecnològica i condicionament de la xarxa wifi dels Casals 

de Barri de Sant Martí. 

3. Espai Can Ricart amb perspectiva de dona // Realitzar un projecte per a l’Espai Can Ricart 

per esdevenir un espai referent de dones al districte. 

4. Rehabilitació dels lavabos i vestuaris dels equipaments públics del districte amb perspectiva 

inclusiva i diversa // Adaptar els lavabos i els vestuaris dels equipaments públics a les diverses 

necessitats: discapacitat, gènere no-binari, etc. 

Total de projectes realitzats ....................................................................................... 4 

                                           
1
 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a la 

plataforma Decidim.barcelona. 
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Punt 5. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

Rosa Saiz 

Secretària del Consell de les Dones de Sant Martí 

Barcelona, 13 de març de 2020 


