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Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

Assumpte 
 

 Consell de Dones ordinari 
 

Lloc Sala d’Actes del Districte 

Data - Hora 
20 de setembre de  2016. 18:30 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents Càrrec 

Carlota Falgueras Consellera de les dones 

Dora Escobar A. Ambar Prim 

Marta Fleta  Apropem nos 

Adama Seide  Dones  Guineanes 

Raquel Leon . Presidenta de Barabara SCCL 
Vocal de la AVV Clot Camp de 
l’Arpa 
 

Margarita Melia Secretaria  Tela Penélope 

Antonia Cruz Tela Penélope 

Lucia Salgado  Tela Penélope 

Vicenta Ruiz Tela Penélope 

Ana López PIAD 

  

Julia Lopez Santmartiambveudedona 

Soraya Soler Sant Martí amb veu de dona 

Maria Arenillas Consellera CIU 

M Eugenia Angulo  Consellera Ciutadans 

Lourdes Arrando Consellera ERC 

Silvia Lopez Serrano Consellera PSC 

Montse Barnils Consellera BCN Comú  

Tomasa Aliaga Heura 

Carmen Hernández Heura 

Elisa Teixidó Mon Comunicació 
 

Julia Lopez Mon Comunicació 

Soraya Soler Mon Comunicació 

  

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

S’excusen:   
Marta Mas Comissió de 
gènere i memòria 
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Pepi Rafel Durany. TV Clot. 
Ainhoa Ruiz  Consellera Cup. 
Isabel Soler Batalla, Veïna 
Mercè Oller , Foment Martinenc 
Carme Gómez, La Pissarra de 
Raimunda 
Valeria Aznar . Membre de JJ 
esquerra 
Assumpta Bruguera. Veïna 

 

Sala d'actes Districte de Sant Martí.  

Adreça: Plaça Valentí Almirall,1. S’accepta l’acte de la sessió anterior 

Ordre del dia : 

 Presentar l'Inici de Curs 

 Propostes per al dia 25 de novembre. Jornada per l'eradicació de la 

violència masclista  

 Ratificar la proposta d’anomenar els Jardins Ana Figuera, fundadora de l 

'entitat La Tela de Penélope. 

 

La Consellera de Feminismes i LGTBI presenta i fa una exposició dels 

principals aspectes a treballar en aquest inici de curs per part del Consell. 

Explica la feina feta respecte a la campanya contra les agressions sexistes a 

les festes majors. Es valora la necessitat d’insistir en aquest aspecte. 

Actualment només s’ha fet una actuació de tipus divulgatiu consistent en uns 

pòsters i uns pins coincidint amb la Festa Major de Poblenou. S’acorda la 

necessitat de continuar insistint en altres comissions de festes o coordinadores, 

properament tenim la Festa Major del Clot i La Festa Major de Sant Martí. 

Acordem que anirem informant a partir de les diferents actuacions que fem 

amb les entitats organitzadores de les Festes Majors. 

Un altre dels temes que ens ha quedat pendent de treballar és la revisió de les 

Normes reguladores del Consell, tenim a mà una còpia integra de les Normes i 

un resum. 

A partir d’aquí s’obre un torn de paraules: La Raquel León explica la necessitat 

de clarificar les diferents funcions dels òrgans que tenim a les normes 

reguladores. Es tractaria de revisar i aclarir què volem que sigui el Consell, com 
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ho volem fer, com fer aquesta promoció o quins són els espais de participació. 

En definitiva què volem fer, com ho volem fer i qui volem que ho faci. 

Acordem. Crear un grup de treball entre tres i deu persones i obrir-ho a altres 

membres del Consell que hi vulguin participar. La Silvia demana que aquest 

grup recuperi la memòria històrica dels treballs que s’han fet al llarg de la vida 

del Consell de dones. 

Persones voluntàries per formar part d’aquest grup: Raquel Leon, Soraya Soler 

i l’Anna López. S’acorda que la feina tècnica l’assumirà la Tècnica de Gènere. 

2.-Celebració dels Actes del 25 de Novembre. 

25 de novembre és la data per commemorar l’eradicació de la violència de 

gènere. 

La Carlota explica que des de sempre aquest Consell ha estat molt sensible a 

aquesta jornada. L’any passat hi van haver dos vessants. Per una part els 

actes que van celebrar les entitats de Dones del Districte i per una altra el 

lliurament del Premi Jove de Còmic contra la violència masclista. Diferents 

dones comenten que va quedar molt desdibuixat en el acte de lliurament el 

paper del Consell de les Dones i que aquest anys això s’hauria de fer d’una 

altra manera. 

 

La Raquel explica que les celebracions del 25 de novembre són molt 

institucionals i que elles no es senten representades. L’any passat van fer una 

activitat però aquest any no tenen previst fer-ne cap. La Júlia López explica que 

el manifest sempre s’ha fet des del Consell. 

La Marta Fleta del projecte Apropem-nos explica el seu treball i com des del 

projecte existeix diferents actuacions transversals respecte a la violència de 

gènere. Hi ha un treball que es fa amb joves i un treball que es fa amb el grup 

de dones, que actualment tenen propostes que possiblement lligarien amb els 

actes del 29 de novembre. 

Acordem: crear una comissió de treball formada per: Marta Fleta, la Carme de 

l’Escola d’adults, la Valeria Aznar, l’Adama i la Dora d’Ambar Prim. Es decideix 

que podrem fer arribar les diferents actuacions a la comissió, igualment aquest 

grup de treball es compromet a fer difusió de les propostes que faci. 
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3.-Ratificar la proposta d’anomenar els Jardins Ana Figuera, fundadora de 

l'entitat La Tela de Penélope, jardins ubicats al costat de la seu de l’Associació 

de Veïns Sant Martí. 

 

La Dora d’Ambar Prim llegeix el treball que la comissió de Memòria i Gènere ha 

fet respecte a aquesta dona .  

La seva feina com a activista cultural en una època difícil,  se li reconeix la seva 

feina envers l’alliberament de la dona dels seus estereotips patriarcals de 

l’època. Va ser la Fundadora de l’entitat La Tela de Penélope. 

Les dones membres de l’entitat La Tela de Penélope que estan a la sessió 

reconeixen amb emoció el paper de l’Ana , el seu paper carismàtic i la seva 

força envers la lluita per aconseguir millors condicions per a les dones del barri 

de Sant Martí. 

A nivell personal ‘s’esbossen alguns aspectes de la seva vida, casada amb dos 

fills va estudiar de gran, la defineixen com una dona de gran sensibilitat a qui li 

agradava escriure. 

S’acorda i es ratifica per  unanimitat la proposta de anomenar Plaça d’Ana 

Figuera i Ortega, activista cultural i fundadora de la Tela de Penélope.  

Es tanca el Consell de les Dones a les 20:30. 
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